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Van de redactie
Het ziet ernaar uit, dat we de ergste tijd van de coronapandemie achter ons 
kunnen laten. Het zal weer druk worden op Scheveningen. De gemeente heeft 
het parkeerbeleid aangescherpt en een systeem voor het melden van overlast in 
werking gesteld. We hopen dat onze bewoners een mooie zomer zullen beleven 
en erop uit mogen vliegen.

We mogen ons gelukkig prijzen dat onze trouwe schrijvers Anneke Landheer- 
Roelants en Caroline de Jong-Boon weer een bijdrage hebben geleverd aan dit 
blad. Anneke schrijft over de witmarmeren Ver Huellbank aan de Ver Huellweg 
en het schilderij dat Pieter Alardus Haaxman in 1885 ervan schilderde. 

Caroline’s artikel gaat over plannen van de gemeente voor het vergroenen van de 
Ver Huellweg, een oversteek ter hoogte van het Indisch monument en een 
beheerplan voor de nabijgelegen Scheveningse bosjes. En in dit blad wordt een 
lijn die loopt van oud naar nieuw verklaard ter zake van ‘Elion Park’, het nieuw-
bouwproject aan de Duinweg.

Van het bestuur 
Sinds de vorige Koerier van december 2020 hebben we een tam halfjaar achter 
de rug. Er was geen buurtborrel, geen 4 mei-herdenking en geen buurtfeest. 
Gelukkig gaat het leven nu de goede kant op en kunnen we weer naar buiten. 
Ondertussen heeft het bestuur niet stilgezeten en hebben we de gang van zaken 
rondom bouwwerken in de gaten gehouden en contacten onderhouden met de 
(deel)gemeente, bewoners en andere wijkverenigingen. 

En gelukkig is er goed nieuws: een buurtborrel! Op zondag 26 september 2021 
van 16.00 tot 18.00 uur in het Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade.

Het is jammer te moeten melden dat weer twee bestuursleden zullen aftreden, 
namelijk Jacques van Paassen die de bouwkundige zaken behartigt en Jolien 
Kuitert, die de portefeuille politie en welkom-nieuwe-bewoners beheert. Hun 
aftreden komt op de Algemene ledenvergadering van 6 oktober a.s. aan de orde. 

In de aanloop daar naartoe zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Degenen 
die in een sprankelend team willen werken en zich willen inzetten voor het behoud 
en de bevordering van onze mooie wijk, worden hierbij opgeroepen zich te melden 
rechtstreeks bij Gert Muller (zie achterpagina) of op info@vanstolkpark.nl.

In het kader van de energietransitie heeft de gemeente een initiatief genomen 
om collectief verduurzamingsvoorzieningen in te kopen. Dat liep tot eind juni. 
Het was interessant voor degenen die erover denken hun huis te isoleren of 
energiebesparende maatregelen te nemen. Misschien hebt u meegedaan aan dat 
project ‘Winstuitdewoning’. In het kader van de energietransitie en de grote 
variatie aan woningen in onze wijk, zijn we erg geïnteresseerd in de verduur- 
zamingsmogelijkheden en kosten per woning. Wij zouden het op prijs stellen als 
u uw offerte zou willen delen. U kunt contact opnemen met Gert Muller (zie 
achterpagina) of mailen naar info@vanstolkpark.nl. 

De datum van de Algemene Ledenvergadering is woensdag 6 oktober a.s. Reser- 
veer alvast die datum. De plaats wordt later bekendgemaakt. Noteer de buurtborrel: 
zondag 26 september a.s. 16-18 uur Hotel Leonardo Royal Hotel Promenade.
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De inspiratie van een witmarmeren bank
Tekst en beeld: Anneke Landheer-Roelants/foto schilderij Simonis & Buunk, briefkaart Collectie auteur

Het is een schilderij waar je uren naar kunt kijken: een elegante jonge vrouw onder een rose parasol, gezeten op 
een halfronde witmarmeren bank met een griffioen aan haar zijde. Op de achtergrond een typisch Nederlands 
duinlandschap. Pieter Alardus Haaxman vervaardigde het tafereel rond 1885.

Ver Huellbank
De bank van het schilderij vertoont gelijkenis met de Ver Huell- 
bank in de Scheveningse Bosjes. Voor het ontwerpen van een 
bank ontving de beeldhouwer Eugène Lacomblé in 1880 opdracht 
van de gemeente ‘s-Gravenhage als eerbetoon aan het gemeente- 
raadslid Jonkheer H.A.C. Ver Huell (1818-1881), die als stille wet- 
houder van het groen zich vanaf 1860 inzette voor de aanleg van 
de Scheveningse Bosjes en de Waterpartij. Het werd een half- 
ronde bank uitgevoerd in wit Italiaans marmer, het zogenaamd 
blanclair. Het zitvlak rust op zeven consoles. Aan weerszijden 
wordt de bank door vierkante zuilen met kroonlijst bekroond 
met vazen. Tegen de zuilen zijn griffioenen geplaatst die wer- 
den gemaakt voor A. van Roon. In de rugleuning van de bank 
werd in reliëf een tekst aangebracht, ter ere van Ver Huell.

 

Toen aan Ver Huell de plaats werd voorgelegd waar de bank ge- 
plaatst zou worden, was hij teleurgesteld: er was geen acht gesla- 
gen op zijn wens de bank op het oplopende duin aan de noord- 
zijde van de Waterpartij te plaatsen. Uiteindelijk werd de bank aan 
de oostzijde van de Waterpartij geplaatst, relatief dicht langs de 
waterkant. Aangezien Ver Huell overleed vlak voor een feestelijke 
onthulling plaats zou vinden, verviel de onthulling. Al snel werd de 
Waterpartij een drukbezochte attractie, voor wandelaars die een 
rustpunt zochten. Menig gezelschap liet zich op dit punt 
verpozen. De snelgroeiende beplanting zorgde voor prachtig en 
kleurig beschuttend lover. De Ver Huellbank werd in 1940 
verwijderd toen de plannen voor de aanleg van de Atlantikwall 
concreet werden, en opgeslagen op de Gemeentewerf. Pas in 
1956 werd de bank teruggeplaatst, maar nu wel op het duin aan 
de noordkant van de Waterpartij.

Pieter Alardus Haaxman (1814-1887)
De bank inspireerde Pieter Alardus Haaxman. Hij maakte al in 
1882 een waterverftekening van de bank. Mogelijk was het zijn 
werktekening. Op deze afbeelding rust een echtpaar met twee 
dochters uit op de bank. Voor de bank staat een hond. De 
achtergrond is een duinlandschap met nog onvoltooide aan- 
leg, al was het maar de ‘verkankerde’ populier op de achter-
grond (zie Van Stolkparkkoerier 100, juni 2013, pagina 21). 

Het schilderij is in 1981 gekocht door de Alexander Gallery in 
New York, die het te koop aanbiedt via de firma Simonis & 
Buunk. Misschien komt het nog terug naar Nederland...
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Jonge vrouw op marmeren tuinbank in Hollands duinlandschap.

De Ver Huellbank in de Scheveningse Bosjes (J.H. Schaefer, Amsterdam 1909).



De Scheveningse Bosjes worden aangepakt 
Tekst en beeld: Caroline de Jong-Boon

Bewoners van het Van Stolkpark herinneren zich nog wel de 
plannen voor het ‘Internationaal Park’. Daar kwamen 3200 
reacties op, een grote demonstratie, een petitie. Na het 
houden van acht ‘stadslabs’ in de acht stadsdelen werd een 
‘denktank’ aangesteld. Die beviel negen maanden later van de 
‘Visie op Westbroekpark en Scheveningse Bosjes’. Eind 2017 is 
die Visie aangenomen door een grote meerderheid van de 
gemeenteraad. Begin 2019 werd een plan van aanpak vast- 
gesteld. Nu, halverwege 2021, heeft het college van B en W 
een voorstel gedaan voor de uitvoering ervan. Wat gaat er nu in 
de Scheveningse Bosjes gebeuren?

De Teldersweg, barrière in de Bosjes, met nog lightrail daarnaast?
De drukke Teldersweg gaat dwars door de Scheveningse Bosjes 
en vormt een barrière voor mens en dier. Daarvoor heeft de 
denktank een oplossing voorgesteld: de weg met moderne 
(goedkopere) technieken verdiepen en er groene oversteken 
overheen maken (‘natuurbruggen’). Belangrijk is dat daarmee 
de geluidsoverlast afneemt, zodat het aangenamer wordt in het 
bos of op de weide bij het Indisch Monument.

In dit voorstel ging men ervan uit dat het Hubertusviaduct moest 
worden vervangen. Dat blijkt echter niet nodig. De conclusie van 
het college is daarom dat dit belangrijke onderdeel van de Visie 
te duur is (€ 83 miljoen). De oplossing is wel uitvoerbaar, maar 

wordt alleen uitgevoerd als het kan worden meegenomen met 
andere werkzaamheden. Bij het Indisch monument zou een 
oversteek kunnen tegelijk met de aanleg van de voorgestelde 
ongelijkvloerse kruising met de Scheveningseweg. 

Een oversteek bij de Ver Huellweg zou moeten wachten op de 
uitvoering van de ‘Schaalsprong OV’ -een visie op het toekomstig 
openbaar vervoer in Den Haag- waarbij naast de Teldersweg ook 
nog lightrail door de Bosjes zou komen (kosten € 122 miljoen).

Het college stelt daarom een nieuw onderzoek voor naar een 
ongelijkvloerse oversteek bij de Ver Huellweg. Voor de natuur 
belangrijk dat er ook een oplossing komt voor dieren door 
middel van een ecologische verbinding. Een lightrailspoor 
door de Bosjes vormt een extra barrière. Daarom zou het 
beter zijn om dat helemaal ondergronds aan te leggen. De 
vraag blijft of de lightrail hier wel echt nodig is. Een aftakking 
naar de haven vanaf de net vernieuwde lijn 1 langs de Scheve-
ningseweg zou ook kunnen. Er ligt al het spoor van de 
afgeschafte lijn 10 over de Eisenhowerlaan.

Minder geld dan nodig voor onderhoud en vernieuwing
In het voorstel van B en W staat dat voor de uitvoering van de 
plannen voor biodiversiteit, onderhoud en beleving van het 
bos € 7,5 miljoen nodig is (dat is zonder een oplossing voor de 
Teldersweg) B en W hebben er helaas minder dan de helft 
voor beschikbaar. In het voorstel gaat meer dan een derde 
daarvan naar de verbreding van het groen aan de Ver Huell-
weg aan de Scheveningse kant, als compensatie voor de 
uitbreiding van Madurodam. Die weg wordt dan veranderd in 
een fietspad, ook al zie je er zelden fietsers. Voor vernieuwing 
en onderhoud van paden en meubilair is € 1,6 miljoen uitge-
trokken, terwijl er € 3,9 miljoen nodig is.

En dat gebeurt alleen aan de stadskant. Terwijl juist op het 
Belvedèreduin tijdens de Corona-lockdown bijna al het 
meubilair vernield is!

De denktank -nog steeds actief, maar hierover niet om advies 
gevraagd- vroeg in een brief om voorrang te geven aan 
onderhoud van het bos, de paden en de meubels. En ook aan 
de voorgestelde toiletten bij de speelplaats aan de Ary van der 
Spuyweg (€ 0,1 miljoen).
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Technisch ontwerp overkluizingen Teldersweg - Bron: Haalbaarheidsonderzoek; 
ARCADIS. Haalbaarheidsstudie, deel 2, ontwerp met spoor. Volgens de haalbaar-
heidsstudie naar de ‘natuurbruggen’, recentelijk gepubliceerd, is het inpassen van 
het spoor bij Madurodam alsook bij de Scheveningseweg een ‘uitdaging’. 

Ontwerp van DHV voor een ecoduct over de Teldersweg, uit het ontwerp bestem-
mingsplan Scheveningse Bosjes 1991. Plannen voor een tram werden afgewezen.



Beheerplan en evenementenbeleid
Het is goed dat wordt begonnen met de uitvoering van het 
beheerplan voor het bos, dat als doel heeft de biodiversiteit te 
verhogen, dat wil zeggen dat er meer variatie komt in planten, 
bomen, vogels en insecten. Merkwaardig is dat maar voor drie 
jaar is begroot, terwijl het plan vijf jaar bestrijkt. Voor de natuur 
is het beter om het opknappen niet allemaal tegelijk te doen. 
Belangrijk dus dat het gemeentebestuur voortzetting garandeert. 

Wat nu snel moet gebeuren is dat de oude eiken en dennen 
worden bevrijd van andere bomen die er te dicht op groeien. 
Wijkbewoners hebben er wel steeds op aangedrongen de dennen 
niet meer te dunnen. Ze staan er al 100 jaar of meer. Op Panorama 
Mesdag zijn al dennen op de top van het Belvedèreduin te zien! 

Bedroevend is, dat de ook door de gemeenteraad gevraagde 
boswachter er niet komt. Mooi is echter wel in het collegevoor-
stel dat het door de denktank voorgestelde (beperkte) evene-
mentenbeleid wordt voortgezet, en dat er in de marketing van de 
stad meer waardering komt voor het Haagse groen.

Beheerplatform
Voor andere groengebieden zoals het Haagse Bos bestaat een 
beheerplatform waar natuurorganisaties, bewonersorganisaties 
en gebruikers in zitten. Dat staat ook in de door de Gemeente-
raad vastgestelde visie van de denktank voor de Bosjes, maar 
de gemeente wil alleen digitaal consulteren. Digitaal stemmen 
is aanvullend, maar onvoldoende. Neem als voorbeeld de 
bankjes. Daar kon je stemmen op drie modellen zonder zelf 
voorstellen te doen of een idee te hebben over kosten, gevoe-
ligheid voor vandalisme, repareerbaarheid enz. Voor het 
klassieke bankje dat Van Gogh ooit in de Scheveningse Bosjes 
tekende, kon bijvoorbeeld niet worden gekozen. Zo’n bankje zie 
je overigens nog bij de Waterpartij, tegenover Santhaghe.

De Scheveningse Bosjes worden aangepakt 
Tekst en beeld: Caroline de Jong-Boon

Bewoners van het Van Stolkpark herinneren zich nog wel de 
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en vormt een barrière voor mens en dier. Daarvoor heeft de 
denktank een oplossing voorgesteld: de weg met moderne 
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de geluidsoverlast afneemt, zodat het aangenamer wordt in het 
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worden vervangen. Dat blijkt echter niet nodig. De conclusie van 
het college is daarom dat dit belangrijke onderdeel van de Visie 
te duur is (€ 83 miljoen). De oplossing is wel uitvoerbaar, maar 

Voor de natuur is het goed dat in de Bosjes rustgebieden zijn 
aangewezen voor de natuur. Alleen vragen velen zich af of de 
locatie op het Belvedèreduin wel zo gelukkig is gekozen. 
Het is daar helemaal kaal geworden door de vele lasergames, 
ook in het broedseizoen. Niet echt rustig! Beter is het gebied 
achter Madurodam, en de helling tussen Duinweg en Waterpartij 
als rustgebieden aan te wijzen. Dat is makkelijker te handhaven. 

Achter de Waterpartij ook vooral geen zichtlijn middenin 
openkappen. Dat maakt immers ook dit enige echt rustige stukje 
natuur toegankelijk voor mensen. Daarbij zou het een lelijk 
gezicht zijn vanaf het grasveld bij het Indisch Monument. Een 
ijsvogelwand is daar wel een goed idee!

Conclusie: Het is goed dat de gemeente aan de slag wil gaan 
met verbeteringen voor de Bosjes, maar er ontbreken nog 
essentiële onderdelen, de oversteek van de Teldersweg voor 
mens en dier, handhaving en toezicht, een beheerplatform 
voor de participatie. De compensatie voor de uitbreiding van 
Madurodam slokt al het geld op voor onderhoud en herstel 
van paden en bankjes in de Scheveningse kant van de Bosjes. 
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De achterkant van de waterpartij gezien vanaf de weide bij het Indisch monument. Het zou zonde zijn daar een zichtlijn in open te kappen. 

Bankje in de Bosjes zoals getekend door Van Gogh in 1882- dit model kon niet 
worden gekozen! Een vergelijkbaar bankje staat nog wel bij de waterpartij.

Esdoorns groeien de oude dennen in, waarvan vervolgens takken afsterven.



Kort nieuws                                        Tekst: Gert Muller

Promenade Hotel 50 jaar
Op 11 januari 1971 werd het Promenade Hotel geopend. Door de 
jaren heen hebben vele prominenten, politici, congresgangers 
en strandgasten het hotel weten te vinden. En nu ook de buurt- 
bewoners, bv voor het restaurant of de bar (buurtborrel), om 
naar de kapper te gaan of te sporten. Het hotel wilde dan ook in 
2021 het 50-jarig bestaan gaan vieren. Jammer genoeg kon dat 
voornemen niet worden uitgevoerd vanwege de pandemie. 
 

Een feestelijk tintje was er toch wel op 11 januari jl. Mevrouw 
Maya Meijer-Bergmans, schoondochter van de oorspronkelijke 
eigenaar Bertus Meijer en met haar man Ton Meijer vele jaren 
eigenaar, was eregast bij een bescheiden jubileumviering. Bij 
die gelegenheid werd aan haar de eerste editie van de ‘Prome-
nade Krant’ overhandigd. Om het jubileum te vieren brengt 
Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade dit jaar elk 
kwartaal een ‘Promenade Krant’ uit. De eerste twee kranten 
zijn af te halen bij de receptie. De derde editie komt uit op 1 
juli en de vierde, tevens laatste editie op 1 oktober. 
Nu de pandemie -naar verwachting- tegen zijn eind loopt, hopen 
we dat het Promenade Hotel als vanouds weer vol gasten zal 
zijn. Voor de komende 50 jaren veel succes toegewenst!

Buurtfeest
Helaas kan het gebruikelijke buurtfeest op het Van Stolkplein 
ook dit jaar niet doorgaan. We zullen alle gezelligheid rondom 
het springkussen, de muziek, de quiz en het lekkere eten en 
drinken missen. En de winterborrel moesten we ook al missen 
vanwege corona! 

Nieuwe parkeertijden in de zomer 
Om de parkeeroverlast op Scheveningen te verlichten zijn 
sinds 1 juni jl. in de zomermaanden de parkeertijden 
vervroegd en verlengd. In onze wijk is het betaald parkeren nu 
van 10.00 tot 24:00 uur. Let daarop en laat uw bezoekers 
weten dat zij zich al vanaf 10:00 uur moeten aanmelden (via 
uw bezoekerspas, parkeerapp of gewoon op de betaalpaal) en 
ook moeten afmelden om 24:00 uur. 

Bezoek wethouder
Wethouder Anne Mulder, die Scheveningen in zijn portefeuille 
heeft, heeft onlangs een bezoek gebracht aan de wijk. Onze 
voorzitter Gert Muller en vier bestuursleden hebben hem 
bijgepraat over de lopende bouwprojecten, het herstel van de 
riolering en de droevige stand van het groen in coronatijd.
 
Nieuwe rector VCL
Bij het VCL zal per 1 augustus a.s. een nieuwe rector aantre-
den. Haar naam is Angeliek van Kampen. Zij volgt de 
interim-rector Steven Mijnsbergen op. Angeliek van Kampen is 
nu nog conrector vwo aan het Comenius College in Capelle 
aan den IJssel. Wij wensen haar veel succes op het VCL en 
vertrouwen op een prettige samenwerking met de wijk. 

Schoonmaakgroep in vol ornaat Tekst en beeld: Peter Le Poole/Joyce Frederiksz

Vanwege corona op gepaste afstand van elkaar aan de koffie en 
thee die Starbucks ons iedere keer aanbiedt. De mondkapjes 
hoeven buiten Starbucks natuurlijk niet op, hoewel Hans hem 
wel droeg omdat hij net binnen de altijd gecompliceerde ‘order’ 
(van espresso machiato soya tot groene thee) had moeten 
plaatsen. Nadat vorig jaar het schoonmaken van het bosterrein 
tussen de Kanaalweg, Van Stolkweg, Teldersweg en Schevening-
seweg enkele keren door de coronabeperkingen werd afgebla-
zen, hebben we het afgelopen half jaar de draad weer volledig 
opgepakt en zijn al weer vier keer aan de slag geweest. Er is niet 
meer rommel dan andere jaren, ondanks dat mensen door het 
dicht zijn van winkels en de horeca meer tijd in bosjes en parken 
doorbrengen. Misschien komt dat wel doordat het VCL dicht is, 
waarvan de leerlingen natuurlijk ook graag tussen lesuren door 
buiten zitten. De boventoon voeren als gewoonlijk blikjes, flesjes, 
peuken en verpakkingspapier van snoep, vooral rond de banken. 
Maar er zijn ook meer en meer afgedankte of verloren mondkap-
jes. Een bordje bij de banken als ‘Laat niet als dank…’ zou niet 
misstaan, denk je wel eens, maar of dat veel zal helpen… 

De regelmatige opruimactie houdt het bos mooi, maar zorgt er 
ook voor dat je ’s morgens lekker buiten bezig bent en dat de 
banden in de buurt worden aangehaald. Ik kwam via de groep 
Christian weer tegen met wie ik meer dan 40 jaar geleden in de 
Alpen geklommen had. De sfeer is altijd ontspannen en gezellig. 
Een ieder is welkom om zich bij de groep, 12 leden sterk, aan te 
sluiten. De data voor tweede helft 2021 zijn op zaterdag 3 juli, 14 
augustus, 25 september, 6 november en 18 december. Belang-
stellenden kunnen zich melden via hanswassenaar@icloud.com. 
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De schoonmaakgroep aan de welverdiende koffie.



Jolanda, we hoorden dat jij je bezighoudt met honden. Wat doe je 
precies?
Mijn activiteiten met honden zijn tweeërlei. Ik speur vermiste 
honden op alleen of met teams. En ik geef trainingen aan 
hondenbezitters. Daarbij leer ik het baasje hoe hij de hond tot 
speuren aanzet en de hond hoe hij dat uitvoert. Dat doe ik met 
mijn honden Snoopy en Droppie, twee Old English bulldogs. 

Hoe ben je in deze activiteiten verzeild geraakt?
Mijn hele leven lang houd ik al van dieren, maar speciaal van 
honden. In mijn leven heb ik diverse beroepen uitgeoefend: 
danseres, politieagent, portier. Aan het begin van de 
corona-pandemie werd mijn baan opgezegd en sindsdien leg ik 
me volledig toe op mijn hondenactiviteiten. Toen had ik al heel 
wat cursussen gevolgd in Nederland en in Duitsland. In 2017 
ben ik begonnen speurlessen te volgen, en dat vond ik zo leuk, 
dat ik in 2019 een opleiding als speurhondentrainer ging doen. 

Hoe gaat dat opsporen van vermiste honden in de praktijk?
Ik word gebeld en ben 24/7 bereikbaar. Er is dan een voorwerp 
nodig van de vermiste hond, bijvoorbeeld een riem, doek of 
een speeltje. Met mijn honden ga ik dan het spoor volgen. Dat 
loopt wel eens fout en dan moeten we terug naar de plek waar 
we het spoor nog te pakken hadden. Dat doen we niet alleen 
overdag, maar ook ’s nachts. Soms wordt een hond wel vier of 
vijf kilometer teruggevonden van de plek waar hij kwijt was. 

Wat doe je als de hond zich verscholen houdt? 
Ja, dat komt voor. Daarvoor heb ik zogenaamde vangkooien. 
Door lekkere hapjes in de kooi te leggen probeer ik de hond de 
kooi in te lokken. 

Doe je dat opsporen alleen, zo bij nacht en ontij?
Nee; er is een groep vrijwilligers voor het Zoekteam vermiste 
honden Haaglanden. Als iemand daar meer over zou willen 
weten, kan die gerust contact opnemen; graag via de website. 
Deze groep is natuurlijk erg belangrijk.

En hoe gaan je trainingen?
Iedere hond heeft een speurinstinct, of het nu een jachthond is 
of niet. De geur die de hond opsnuift verwerkt hij in de 
hersenen en vervolgens gaat hij de bewuste geur herkennen. 
Met het baasje gaan we de hond leren een achtergelaten geur- 
spoor te herkennen. Daarvoor is een zogenaamde ‘geurloper’ 
nodig; dat kan bijvoorbeeld een mens of een dier zijn. De hond 
volgt het spoor vanwege de huidschilfers die de geurloper 
achterlaat. Belangrijk daarbij is dat je geen druk of dwang op de 
hond uitoefent. Deze trainingsmethode komt uit Canada en is 
van Cor Oldenburg. 

Jolanda, hoe ben je bereikbaar voor het geval de hond van een 
van onze bewoners wegloopt of vermist is?
Ik ben 24/7 bereikbaar. Zie speurhondenschoolhaaglanden.nl. 

Dit was een interessant interview. Dank je wel, Jolanda.

Speurhondenschool Haaglanden -
interview met Jolanda Brak
Tekst en beeld: Jacoba den Drijver/Jolanda Brak

We spraken met Jolanda Brak, bewoner van onze wijk. Zij heeft een speurhondenschool; ze speurt vermiste 
honden op en geeft hondentrainingen.
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Droppie.

Snoopy.
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Uw advertentie hier?                                                                                                                   Informatie over de mogelijkheden en tarieven: info@vanstolkpark.nl



Van Stolkpark te ’s-Gravenhage 
‘Een reis door de tijd’        Tekst en beeld: Jacoba den Drijver/Jeanneke van den Muysenberg

Het Van Stolkpark nu te zien op aquarel
Dankzij Caroline de Jong-Boon kwamen we te weten, dat er een 
prachtige verjaardagskalender is van het Van Stolkpark. We spra- 
ken met de maker ervan, Jeanneke van den Muysenberg. Zij 
woont in de wijk ‘de Wittebrug’ en haar hobby is aquarelleren. 
De laatste jaren vindt zij haar inspiratie in de mooie buurten 
van Den Haag en Scheveningen, in de natuur, gebouwen en 
huizen. Ze maakt er foto’s van en thuis zijn die het uitgangspunt 
van haar aquarellen. Zo is een serie ontstaan van het Westbroek- 
park, Clingendael, het Belgisch Park, de Wittebrug-Duttendel en 
Scheveningen, en óók van het Van Stolkpark. Per serie zijn er 
twaalf aquarellen, precies genoeg voor een verjaardagskalender.

In de kalender van het Van Stolkpark is te zien dat de afbeel-
dingen chronologisch oplopen, van 1828 (paviljoen Buitenlust 
op het terrein waar nu het benzinestation staat) via Villa Orania 
(1903, de ‘villa’ van het VCL) naar het ‘Leonardo Royal Hotel 
Promenade’ van 1971. Dit alles in overleg met Anneke Landheer 
die de afbeeldingen voorzag van korte beschrijvingen. De aqua- 
rellen zijn geschilderd in één kleur: sepia, met uitzondering van 
het Westbroekpark, de eerste van de hele reeks, en worden ge- 
drukt door Drukkerij Voor Den Bakker in het Statenkwartier. 
Daar zijn de kalenders ook te koop (zie: voordenbakker.nl/shop).

Door de verjaardagskalender die Jeanneke van den Muysen-
berg van het Van Stolkpark heeft gemaakt beleven wij iedere 
maand opnieuw de schoonheid van ons park. De aquarellen 
zullen te zien zijn in het Leonardo Royal Hotel Promenade 
vanaf 16 juli a.s., waar zij worden tentoongesteld.

Scheveningse parkwijken begroot  Tekst en beeld: Gert Muller

In de vorige Koerier berichtten we over het Project ‘Wijkbudget’. 
Met dat project hebben de bewoners van een wijk of gebied de 
mogelijkheid aan de gemeente wensen en plannen voor te leggen 
die de wijk mooier maken. Voor onze wijk, Wittebrug-Duttendel 

en Zorgvliet heeft de gemeente € 50.000 uitgetrokken. Dit project 
heet: ‘Scheveningse Parkwijken begroot’. Begin dit jaar zijn mooie 
plannen aan de gemeente voorgelegd, vooral voor groen en 
natuur. Daaruit heeft zij de meest haalbare plannen geselecteerd. 
Onlangs kregen alle bewoners in onze wijk hun persoonlijke 
stemcode in de bus om te stemmen voor ‘Scheveningse park- 
wijken begroot’. Daarmee kon men stemmen op een of meer 
van de leuke, door onze wijken ingediende plannen. Er waren 
enkele plannen bij die direct betrekking hebben op ons Van 
Stolkpark, maar ook goede plannen die wijkoverstijgend zijn en 
in alle wijken kunnen worden uitgevoerd. Het was de bedoeling 
op meerdere projecten te stemmen en zo het hele bedrag van 
€50.000 ‘uit te geven’. Op 30 juni jl. heeft de prijsuitreiking 
plaatsgevonden. Het project van onze wijk werd nummer 5. 
Dat is het project van Anneke Landheer-Roelants: het opfleuren 
van het Thomas van Stolkplein. Het zal worden bekostigd uit 
een ander budget dan de eerdergenoemde € 50.000. 
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Waterlelies in het Westbroekpark (uit de verjaardagskalender).

Rozenstruiken in het Westbroekpark (uit de verjaardagskalender).

Anneke Landheer-Roelants neemt de prijs in ontvangst.



Groen                                 Tekst en beeld: Jacoba den Drijver/Anne Marie van Gerwen

De portefeuille Groen die Els Fischer jarenlang bewaakte is sinds de Algemene Ledenvergadering van 2020 in 
handen van Anne Marie van Gerwen. Omdat Els al was verhuisd voordat Anne Marie toetrad, heeft Jacques van 
Paassen tijdelijk waargenomen en voor een goede overdracht gezorgd. 

Ondanks de lockdown konden zij toch met Ron Appeldooren, 
de groenbeheerder van de gemeente, een rondgang maken 
langs het groen in de wijk.

Er zijn afspraken gemaakt over het maaibeleid. In plaats van 
de traditionele wijze, waarbij tweemaal per jaar alles kort 
gemaaid wordt, zullen vanaf 2022 op een aantal plekken 
stroken met bloemen in het voorjaar niet gemaaid worden. 
Het betreft de omgeving van de Haringkade, maar ook andere 
groene plaatsen in de wijk. Dit bevordert diversiteit en geeft 
een aantrekkelijker beeld. 

Een ander aandachtspunt was de crossbaan. In samenspraak 
met de wijkverenging en de fietsers stelt de gemeente een plan 
op om aan de randen van de baan meer groen te planten. Naast 
het landschappelijk beeld is de veiligheid van zowel de fietsers 
als verkeersgebruikers een prioriteit. Daarom wordt met behulp 
van groen het aantal toegangen tot de fietsbaan beperkt. 

Tenslotte is gesproken over het beheer door de gemeente. 
Sinds vorig jaar hebben we het aantal wandelaars, honden, 
sporters en andere recreanten flink zien toenemen. Om dit op 
te vangen is intensiever beheer nodig: vaker afval ophalen, 
beschadigd straatmeubilair vervangen, hondenkuilen dichten 
en herstel of aanplant van bomen. Waar mogelijk wordt dit 
door de gemeente opgepakt. 

En verder heeft de gemeente een beheerplan opgesteld voor 
de Scheveningse Bosjes. Daarover gaat het artikel van Caroline 
de Jong-Boon, ‘De Scheveningse Bosjes worden aangepakt’. De 
gemeente zelf geeft daar ook informatie over. Zie: 
hethaagsegroen.nl/scheveningsebosjes/scheveningse+bosje 
+nieuws/1882373.aspx. Op deze site staat veel wetenswaardigs 
over de bomen en planten in Den Haag, maar ook over het 
ringen van pasgeboren ooievaartjes en zelfs hoe men zonder 
veel moeite een eigen groentetuintje kan aanleggen (‘Over een 
maand al sla uit eigen tuin!’).  

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
Tekst en beeld: Anne Marie van Gerwen, Ariane Rasterhoff-Heeneman

Mijn naam is Anne Marie van Gerwen en 
samen met mijn gezin woon ik sinds 2015 
in onze wijk. Hiervoor woonden wij in het 
Statenkwartier. Hoewel wij het daar ook 
naar onze zin hadden, werden we aan- 
getrokken door de ruimte en het groen in 
het Van Stolkpark. De Belvedère en het 
Scheveningse bos, de groene tuinen en 
de vele bomen dragen bij aan de bijzon-
dere sfeer van onze wijk.

Sinds kort maak ik deel uit van het bestuur van de wijkvereniging. 
Het behoud van het groen is daar een van mijn aandachtspunten, 
maar beslaat maar een bescheiden onderdeel van wat de wijk- 
vereniging beoogt. Waar ik persoonlijk het meest naar uitzie, is 
het moment waarop er weer sociale activiteiten georganiseerd 
kunnen worden waar wij als bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Mijn naam is Ariane Rasterhoff-Heene-
man en ik woon sinds 2017 op de Van 
Stolkweg 32. Ik ben getrouwd met 
Ludolf en wij hebben samen drie 
kinderen, waarvan alleen onze dochter 
nog thuis woont. Onze zonen studeren 
sinds september respectievelijk in 
Groningen en Londen.

Voordat wij op de Van Stolkweg 
kwamen wonen hebben wij tien jaar in 

het buitenland gewoond. Nu wonen wij weer met heel veel 
plezier in Den Haag in het prachtige Van Stolkpark. 
Vanaf oktober heb ik de taak van Jacoba den Drijver overgeno-
men als secretaris van de wijkvereniging. Ik vind het ontzet-
tend leuk om samen met het bestuur en de bewoners van 
onze buurt een nog fijnere woonomgeving te maken. 
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Belvedèreduin,  februari 2021.



Bouwen & Breken
Tekst en beeld: Jacoba den Drijver/REB Projects

Elion Park
In de vorige Koerier meldden we dat het voormalige verzor-
gingscentrum Duinrust dit jaar zou worden gesloopt, om 
plaats te maken voor een nieuwbouwproject met 22 apparte-
menten, genaamd ‘Elion Park’. Inmiddels kunnen we na 
informatie van de projectontwikkelaar REB Projects over de 
voortgang het volgende berichten.

Dit jaar is het asbest verwijderd en zijn de materialen die  
elders kunnen worden hergebruikt gedemonteerd. Op het 
moment dat dit artikel wordt geschreven is het skelet van 
Duinrust nog aanwezig. In de zomerperiode wordt ook dat 
gesloopt. Naar verwachting is dat medio augustus gereed. 
Na de sloop zal een houten afscheiding aan de straatkant 
worden geplaatst waarop afbeeldingen van het nieuwe 
gebouw te zien zullen zijn. De andere zijden worden ook 
deugdelijk afgescheiden. 

De verkoop van de 22 appartementen loopt sinds eind maart. 
Inmiddels zijn er al enkele appartementen verkocht. Het 
gehele project wordt gerealiseerd onder de ‘Woningborgrege-
ling’, wat inhoudt dat 70% van de appartementen verkocht 
moet zijn, alvorens gestart kan worden met de uitvoering. 
Bovendien moet voor de projectontwikkelaar de beroepspro-
cedure bij de rechtbank eerst gunstig aflopen. Die hebben 
derden/omwonenden aanhangig gemaakt nadat de gemeente 
het bezwaar tegen de ‘omgevingsvergunning’ (voorheen 
‘bouwvergunning’) had afgewezen. De verwachting van REB 
Projects is dat, als aan bovengenoemde twee voorwaarden is 
voldaan, eind 2021/begin 2022 daadwerkelijk gestart kan 

worden met de uitvoering. De bouwtijd is geschat op een jaar. 
Interessant is de herkomst van de naam ‘Elion Park’, zoals het 
toekomstige gebouw gaat heten. Toen de projectontwikkelaar 
geïnteresseerd raakte in de bouwlocatie Duinweg 35, heeft hij 
meteen het boek van Anneke Landheer-Roelants ‘Romantisch 
buiten wonen in de stad’ gekocht. Daarin staat dat in 1899 ter 
plaatse van Duinweg 35 een villa werd gebouwd door de 
scheikundige dr. Hartog Elion. De villa kreeg toen de naam 
van mevrouw Eveline Elion-de Jong: ‘Villa Eveline’. Het 
echtpaar en hun kinderen betrokken de villa en woonden hier 
een aantal decennia.

Zowel Eveline als Elion vinden wij romantisch klinken. Maar 
naast Duna en Jarpa -de namen van de naastgelegen villla’s- is 
de naam ‘Elion’ ongetwijfeld én romantisch én exotisch. 

Luzac
In het project ter plaatse van de voormalige school Luzac is 
niet veel voortgang. In de vorige Koerier berichtten we dat de 
Welstandscommissie het ontwerp had afgewezen. Nadien 
heeft die commissie het ontwerp goedgekeurd. Een aanvraag 
omgevingsvergunning is nog niet ingediend. 

Riolering
Afgelopen maanden zijn werkzaamheden verricht aan de 
riolering, deels ten behoeve van de 43 woningen in Parklane 
Residences (voorheen CPB) en deels om de ontluchting van 
het ondergrondse wateropvangsysteem te verbeteren. Als het 
goed is, moeten daardoor de grote plassen op diverse plaat-
sen in de Parkweg en de Van Stolkweg tot het verleden gaan 
behoren. Indien toch te veel water in de straten blijft staan, 
kunnen de bewoners dat melden aan het bestuur van de 
wijkvereniging of op de site: info@vanstolkpark.nl.
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Foto-impressie interieur met bomen.

Foto-impressie achterzijde en tuin.


