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Er valt een gat in het hart van Den Haag – 
we gaan u missen Meneer Pezie
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Door Casper Postmaa

De Scheveningse Bosjes, de Water-
partij en het Westbroekpark zullen 
de komende vijftien jaar aan elkaar 
worden geklonken tot één groot 
groengebied. Voorlopig is de werk-
naam Internationaal Park, maar de 
drie afzonderlijke parken behouden 
hun eigen identiteit. De aanpak die 
onder verantwoordelijkheid van 
wethouder Boudewijn Revis (VVD, 
buitenruimte) plaatsheeft, is een to-
tale renovatie van natuur, paden, wa-
terwegen en andere voorzieningen 
in het groengebied dat tot de jaren 
zestig nog een aaneengesloten park- 
en duinlandschap was. Het Interna-
tionaal Park krijgt bij het ontwerpen 
ter inspiratie vier thema’s mee: lief-
de, eten, beweging en muziek.

De spectaculairste ingreep is een 
grote doorgang onder de Professor 
B.M. Teldersweg. De verkeersader is 
het verlengde van het Hubertusvia-
duct en is in 1968 aangelegd. Sinds-
dien vormt het een barrière tussen 
de Scheveningse Bosjes en de Water-
partij. De onderdoorgang moet een 
natuurlijke passage zijn voor mens 
en dier, terwijl er ook een grachtje 
onder het viaduct doorgaat. De door-
gang maakt deel uit van de eerste 
fase van het plan, die binnen vijf jaar 
moet worden uitgevoerd. Voor die 
eerste werkzaamheden is 6,5 mil-
joen euro beschikbaar. Dat bedrag 
wordt ook besteed aan een hoofdrou-
te van vijf kilometer en een nieuwe 
waterpartij met speelvijver. Met het 
project neemt het stadsbestuur defi-
nitief afstand van plannen om het 
Telders-tracé in een tunnel onder te 
brengen. Voormalig wethouder Mar-
nix Norder (PvdA) speelde met dat 
idee, maar kreeg niet het geld bij el-

kaar voor deze kostbare operatie.
De drie groene puzzelstukken, 

die door het meerjarenplan in el-
kaar worden geschoven, behouden 
hun karakter, maar evengoed staan 
er veel veranderingen op stapel. 
“We gaan ook op andere plekken 
betere verbindingen aanleggen, 
denk aan bruggen en nieuwe we-
gen, maar we verrichten ook groot 
onderhoud”, aldus Revis. “Op veel 
plekken is er weinig biodiversiteit 
door monotoon groen en slechte 
lichtinval, daarnaast zijn wegen en 
paden in slechte staat, en met name 
in de Scheveningse Bosjes is de 
structuur onduidelijk. Je weet ei-

genlijk nooit precies waar je bent”. 
Het Internationaal Park krijgt een 

indeling in zones waardoor stiltege-
bieden ontstaan en plekken, zoals 
het Westbroekpark, waar evene-
menten mogelijk zijn. Revis ziet in 
het nieuwe park mogelijkheden voor 
allerlei soorten horeca, variërend 
van een ijskar tot uitspanningen en 
een foodfestival. Een kunstroute is 
eveneens een idee dat wordt beke-
ken. Bij de renovatie laat de gemeen-
te zich inspireren door het verleden 
en de cultuur van de drie duinpar-
ken. Mogelijk keert aan de Scheve-
ningseweg het oude tolhek terug als 
prominente ingang tot het park. 

weekendschool

“W 
at is zondag nou voor 
dag? Meestal zat ik me 
toch maar te vervelen”. 

Salem ziet er niet tegenop om voorlo-
pig iedere zondag naar school te moe-
ten. Integendeel: hij is trots. Samen 
met 39 andere leerlingen van scholen 
uit de Schilderswijk en Transvaal is hij 
toegelaten tot de nieuwe lichting van 
IMC Weekendschool. De komende 
tweeënhalf jaar zullen ze kennisma-
ken met vakken als recht, wiskunde, 
ondernemen, poëzie en beeldende 
kunst, en middels excursies en prak-
tijkverhalen horen over beroepen 
waarvan ze het bestaan nu misschien 
nog niet eens vermoeden.

IMC Weekendschool is een initiatief 
van psycholoog Heleen Terwijn, die in 
1998 het idee in Amsterdam lanceerde. 
Het doel was en is om jongeren van 10 
tot 14 jaar uit sociaal-economische ach-
terstandswijken aanvullend onderwijs 
te geven – niet zozeer om hun school-
resultaten te verbeteren, als wel om 
hen de ogen te openen voor hun eigen 
talenten en toekomstmogelijkheden. 
Landelijk zijn er nu tien vestigingen 
met in totaal zo’n duizend leerlingen. 
In Den Haag studeerden er in tien 

jaar tijd 153 af. Dankzij bijdragen van 
fondsen, bedrijven en de gemeente 
kost IMC Weekendschool de leerlingen 
niets; een goede motivatie en de  
discipline om elke zondag te verschij-
nen zijn voldoende.

Collega Gijs en ik geven vandaag 
de eerste gastles van het vak Journa-
listiek. De groep kent elkaar pas een 
week en is nog wat timide. “Wat zou-
den jullie aan óns willen vragen?”, 
vraagt Gijs om het ijs te breken, nadat 
we ‘de vier W’s’ (wie, wat, waar, wan-
neer) als basis van elk nieuwsfeit heb-
ben geïntroduceerd. Meteen gaan er 
vingers omhoog. Het komende halfuur 
wordt ons het vuur na aan de schenen 
gelegd. Waar zijn wij allemaal geweest? 
Schrijven we met een pen of nemen 
we alles op? Hebben wij ook beroemde 
mensen geïnterviewd? O ja, wie dan? 
Gijs wint, met zijn verre reis in het 
gevolg van de moeder van de koning; 
mijn autoritje met Rutte steekt er wat 
bleekjes bij af.

Aan nieuwsgierigheid geen gebrek, 
concluderen we zwetend. Tijd voor het 
rollenspel. In groepjes ondervragen 
de kinderen de ooggetuigen van een 
mysterieus voorval in een woonwijk – 

iets met een jongetje en een klikobak 
in het water en een omgevallen boom. 
Doel is om van al die getuigenissen 
één verhaal te maken; niet interpre-
teren, maar reconstrueren. Nieuws 
maken dus. Ik speel mevrouw Hoed, 
een steeds harder tierende buurtbe-
woonster van het mediagenieke soort: 
boos, argwanend en racistisch. Haar 
beschuldigingen aan het adres van ‘die 
twee rotjongens’ worden aarzelend 
genoteerd.

“Pfff”, zucht Ouassima na een zo-
veelste, Hercule Poirot-waardige theo-
rie over de mógelijke gang van zaken. 
“Ik heb hier geen geduld voor”. Door-
vragen, hoor en wederhoor, onschuld 
tot het tegendeel bewezen is – het is 
allemaal niks voor haar. “Ik ben meer 
FBI, geloof ik”. Van links wordt er een 
briefje voor me op tafel geschoven. ‘U 
bent schuldig’, staat erop. Schrijver 
Oubayd blijft met een pokerface voor 
zich uit staren. Wanneer begint het 
vak Theater?

Sandra Heerma van Voss
 

Meer informatie op www.imcweekend-
schooldenhaag.nl

‘Ik ben meer FBI, 
geloof ik’
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De ontwikkeling van het Spuikwartier 
blijft de gemoederen in de gemeente-
raad flink bezighouden. Sinds de ge-
meente de gebiedsontwikkeling van 
het Spuikwartier toewees aan archi-
tect Jo Coenen, zijn er, volgens de op-
positie, steeds meer signalen dat er pro-
blemen kunnen optreden bij de bouw 
en exploitatie van het Onderwijs- en 
Cultuurcomplex (OCC). Volgens die 
partijen zijn te veel aspecten over de 
aanbestedingsprocedure omgeven 
door schimmigheid. Om hierover op-
heldering te krijgen, en voldongen fei-
ten in een later stadium te voorkomen, 
heeft de oppositie het stadsbestuur ge-
vraagd om het vooralsnog geheime ju-
ryrapport over de aanbesteding van 
het Spuikwartier openbaar te maken. 
Verder verzoeken de SP, Groep de Mos, 
PVV, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, 
Partij voor de Dieren en Groep Ok-
cuoglu om een second opinion over de 
exploitatie van het OCC.

Volgens de zeven oppositiepartijen 
bestaat de mogelijkheid dat in Den 

Haag dezelfde situatie ontstaat als eer-
der in Utrecht, waar vorige week de lo-
kale rekenkamer een onderzoek naar 
het Tivoli-project presenteerde. Het 
draaide allemaal om financiële tegen-
vallers en budgetoverschrijdingen in 
de Domstad. De exploitatiekosten van 
concertzaal Tivoli waren veel te roos-
kleurig ingeschat; een soort doemsce-
nario waar de Haagse oppositie nu ook 
vrees voor koestert. ‘Wij willen weten 
wat wethouder Wijsmuller gaat doen 
om een Tivoli-drama in Den Haag te 
voorkomen’, aldus SP-raadslid Jerry 
Snellink.

Meespeelt de penibele situatie van 
het Residentie Orkest, een van de ge-
bruikers van het OCC. Recentelijk 
werd duidelijk dat er een tekort is op 
het eigen vermogen van het orkest, 
waardoor de huurbetaling in het nieu-
we Theater aan het Spui mogelijk on-
der druk komt te staan. Een second 
opinion moet, volgens de oppositie-
partijen, hier meer helderheid en dui-
delijkheid over geven. 

‘Juryrapport Spuitheater 
moet openbaar’

Drie groengebieden groeien in vijftien jaar naar een park

Mensen, dieren en water
onder Teldersweg door

Een impressie van de nieuwe doorgang onder de Dr. B.M. Teldersweg. 
Het plaatje geeft alleen een indruk, een echt ontwerp is het nog niet.  
| Foto: LOLA landscape architects

Richard Straver van het online be-
taalplatform MediaMedics heeft de 
Ondernemersprijs Haaglanden 
2016 gewonnen. De Stichting On-
dernemersprijs Haaglanden be-
loont de online betaalspecialist 
hiermee voor zijn ‘excellente on-
dernemerschap’. Jaarlijks reikt de 
stichting de prijs uit aan onderne-
mers in de regio Haaglanden om ze 
te stimuleren en netwerken tussen 
het bedrijfsleven en de lokale poli-
tiek te verbeteren. Afgelopen 
woensdag kreeg Straver de award 
tijdens een speciale ceremonie in 
het Kurhaus Scheveningen. 

Richard Straver wint 
Ondernemersprijs 2016 

Richard Straver. | Foto: PR

HBS is door naar de achtste finale van de 
KNVB-beker. De ploeg van André Wet-
zel verloor vorige maand in de derde 
ronde weliswaar met 2-1 van Kozakken 
Boys, maar omdat de equipe uit Werken-
dam in deze wedstrijd een niet-speelge-
rechtigde speler liet invallen, is deze uit-
gesloten van verdere deelname aan het 
bekertoernooi. HBS neemt als verliezer 

van het onrechtmatig verklaarde duel 
het ticket voor de achtste finale over. Op 
woensdag 16 december speelt HBS nu 
een thuiswedstrijd tegen eredivisionist 
AZ Alkmaar. Kozakken Boys kan geen 
beroep aantekenen tegen het besluit 
van het bestuur betaald voetbal, maar op 
de eigen website laat de club wel weten 
een stap naar de rechter te overwegen.

HBS bekert toch verder tegen AZ










