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Van het bestuur
Bijeenkomsten gaan niet door
Op maandag 23 maart verordonneerde het Kabinet een verbod op alle bijeenkomsten tot 1 juni. Dat betekent voor ons
dat de op 14 mei geplande Algemene Ledenvergadering helaas geen doorgang kan vinden. Ook de in het voorjaar ge-
plande bijeenkomst met bewoners van de laagbouwwoningen voor verder overleg over de vloerenproblematiek kan
daarom niet doorgaan. Het bestuur had ook het voornemen om de door het grondwater getroffen bewoners bijeen te
roepen. Maar ook dat zit er dus niet in. Hoe het met de planning van deze voorgenomen bijeenkomsten verder gaat is
onzeker, want dat hangt af van de ontwikkeling van de Coronacrisis en de mogelijke verdere overheidsmaatregelen. 
Zodra we wat meer weten zullen wij u hierover informeren.

Let op: Algemene ledenvergadering afgelast!

    Huurverhoging
    In de vergadering van 18 maart werd de huurverhoging, ingaande 1 juli 2020, vast-
    gesteld op 2,6%, zijnde het inflatiepercentage.
    
    De overheid heeft de maximale huurverhoging 2020 voor sociale huurwoningen van
    woningcorporaties vastgesteld op totaal 5,1%, waarvan 2,6% voor inflatie + maximaal
    2,5% toeslag. Daarnaast mag de huur op basis van de inkomensafhankelijke huurver-
    hoging extra worden verhoogd tot 6,6%. Deze extra huurverhoging werd door ons al
eerder afgeschaft. Daal en Berg heeft al een aantal jaren op rij het jaar met een licht positief resultaat afgesloten, reden
om de huurverhoging voor 2020 op 2,6% vast te stellen. Alle huurders worden hierover binnenkort geïnformeerd.

De Corona-pandemie
We konden er niet omheen. De Corona-pandemie heeft uiteraard ook zijn effect op de bedrijfsvoering van Daal en Berg.
In verband met de besmettingsrisico’s en de daaraan verbonden restricties hebben wij in samenspraak met één van de
aannemers die voor ons werken, te weten Frans Dickhoff, besloten kleine en niet direct noodzakelijke onderhoudswerk-
zaamheden voorlopig niet uit te voeren. Noodzakelijke reparaties zullen gewoon uitgevoerd worden, waarbij het per-
soneel goed geïnstrueerd is om voorzorgsmaatregelen te nemen in het contact met bewoners.
U kunt uiteraard gebreken aan het huis blijven doorgeven, er is echter kans dat deze met enige vertraging verholpen
gaan worden. Dit uit zorg voor ons allen. Deze situatie zal duren zolang nodig is en in lijn met de ontwikkelingen in de
maatschappij. Wij vragen daarvoor uw begrip. 

We moeten allemaal iets bijdragen en opofferen om dit gebeuren het hoofd te bieden. Mogelijk kunt u iets betekenen
voor uw buren. Sociaal contact wordt momenteel niet gepropageerd, maar er is mogelijk iemand in uw buurt die uw hulp
nodig heeft of iemand zou u juist hulp kunnen bieden. Schroom dan niet het aan te bieden of te vragen. Als we de
omgangsregels zoals opgesteld om verspreiding van Corona tegen te gaan in acht nemen, moet een boodschap voor
iemand doen of ergens mee helpen mogelijk blijven.

In week 12 kregen alle leden een brief met bovenstaande mededelingen. Ook het bestuur heeft zich zoveel mogelijk van
persoonlijk contact onthouden. Zo werd de bestuursvergadering van 18 maart via een netwerkverbinding gehouden
(foto z.o.z)



Een bijzondere gebeurtenis, want in het 100-jarig
bestaan van Daal en Berg kwam zoiets niet eerder voor.
Ook de vergadering van de werkgroep ‘vloeren’, op
vrijdag 20 maart, vond voor het eerst via een internet-
verbinding plaats. Niet ideaal allemaal, maar gezien de
omstandigheden goed te doen.

Hulp nodig?
Sinds donderdag 19 maart is er in Den Haag 1 centraal telefoonnummer beschikbaar voor
kwetsbare inwoners die door Corona in de knel komen. Zij kunnen op telefoonnummer
(070) 205 30 03 terecht voor (hulp)vragen over bijvoorbeeld maaltijdvoorziening, bood-
schappendienst of een goed gesprek. Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 16.00 uur.

Natte kelders
Plotseling was het er: wateroverlast in de kelders van de
laagbouwwoningen. Medio februari kwamen de eerste mel-
dingen binnen. Er werd een waterzuiger aangeschaft die door
de gedupeerde bewoners gebruikt kon worden.
De familie Schuurmans was zo vriendelijk de waterzuiger in 
beheer te nemen. Wanneer de overlast heftig was werd pro-
fessionele afzuigcapaciteit ingezet. Kees van Dijk pompte
vervolgens vele kelders leeg. Maar daarmee zijn we er na-
tuurlijk niet. Want hoe kon het dat in korte tijd zoveel kelders
tegelijk grondwater lekten? 
Uit een door Papaverhofbewoonster Yvette Epskamp aange-
leverd artikel in weekblad Den Haag Centraal van januari dit
jaar bleek dat men in de Vogelwijk al enkele jaren last van
grondwater heeft. Namens het bestuur nam Loes Jansen
daarom contact op met de Werkgroep Grondwateroverlast
van onze buurwijk. Zij kreeg van de voorzitter van deze werk-
groep een uitvoerige set documentatie over de, tot nu toe tevergeefse, acties die de Vogelwijkers richting de gemeente
Den Haag ondernamen. Later bleek tijdens een telefoontje tussen een bestuurder en werkgroepvoorzitter Victor Konings-
berger dat, tijdens een vergadering van de Haagse Raadscommissie Leefomgeving op 12 maart, het grondwaterpro-
bleem op de agenda stond. 

Bestudering van het omvangrijke digitale dossier van de Vogelwijk leverde het volgende beeld op: Den Haag heeft de
grondwaterstand van minimaal 150cm op minimaal 70cm gebracht. Ook werd het rioolstelsel vervangen, waarna in de
Vogelwijk ettelijke kelders blank kwamen te staan. De Vogelwijkers legden een relatie tussen deze twee gegevens en
voorspelden de gemeente dat, bij ongewijzigd beleid, in de toekomst ook andere wijken last van het grondwater zouden
krijgen. Dat die voorspelling al enkele weken later bewaarheid werd kon men niet weten. Op basis van het dossier kwam
ons bestuur tot de conclusie dat er iets goed mis is met het beheer van de grondwaterstand en besloten werd om bij de
vergadering van de raadscommissie gebruik te maken van het inspreekrecht.

Kees van Dijk aan het werk De ondergelopen kelder 
van Papaverhof 3

Anderhalve meter is anderhalve meter
We weten het allemaal inmiddels wel: anderhalve meter
afstand houden tot andere personen spaart levens.
Desondanks zijn er bewoners die het met deze regel
nog steeds niet zo nauw nemen. Het bestuur werd
daarom benaderd met de vraag om iedereen die in
ons complex woont te wijzen op het veiligheidsrisico van het niet respecteren van de anderhalve meter afstand. Doet u
het niet voor uzelf, doe het dan voor een medebewoner: hou gewoon anderhalve meter afstand aan. Zo moeilijk is dat
toch niet?



Jeroen de Cler stelt zich voor
Sinds de nieuwjaarsreceptie 2020 ben ik bestuurslid bij Daal en Berg en stel ik me bij
deze voor. Ik ben Jeroen de Cler en heb (bijna) heel mijn leven in de monumentale
woningen van Daal en Berg gewoond. Ik ben mijn master Computer Science aan het
afronden aan de universiteit Leiden, waarbij ik me specialiseer in het uitvoeren van
biologisch onderzoek met behulp van de computer. Dagelijks buig ik me over bio-
logische vraagstukken en specialistische algoritmes om een antwoord te kunnen
krijgen op vragen over de verschillende bouwstenen waaruit wij bestaan zoals cellen,
eiwitten en DNA. Dit soort onderzoek is op het moment relevanter dan ooit, aangezien
er talloze wetenschappers binnen dit vakgebied bezig zijn met het onderzoeken van
het Coronavirus.
Over het algemeen houd ik me dus bezig met verschillende aspecten van technologie
en wetenschap en vind ik het leuk om problemen op te lossen. In het verleden heb ik
me daarom ook, via een computerbedrijf, beziggehouden met het oplossen van com-
puterproblemen voor andere mensen. Naast mijn studie heb ik enkele jaren ervoor
kunnen zorgen dat er vele mensen met een lach de winkel uit konden lopen omdat hun computer weer naar behoren
functioneerde. Ondertussen heeft het werk als reparateur plaatsgemaakt voor de rol van bestuurslid bij Daal en Berg en
heb ik als doel gesteld bij de mensen in mijn directe omgeving zo'n zelfde glimlach op het gezicht te toveren.
Het zo efficiënt mogelijk oplossen van problemen is dan ook de reden voor mijn betrokkenheid bij het bestuur Daal en
Berg. Als bestuur kom je voor moeilijke situaties te staan die complexe oplossingen nodig hebben. Als nieuw bestuurslid
heb ik zeker nog het een en ander te leren van de huidige bestuursleden, maar ik heb daarentegen ook kennis en vaar-
digheden waarmee ik een bijdrage kan leveren aan het oplossen van complexe vraagstukken.
Ik hoop daarom in de toekomst vele betekenisvolle bijdragen te kunnen leveren als bestuurslid en terug te kunnen geven
nu ik hier al vijfentwintig jaar woon.

Ook werd Den Haag Centraal benaderd, wat een uitgebreid artikel over onze zorgen in de editie van 12 maart tot gevolg
had (zie elders in deze nieuwsbrief).
Op 13 maart werden de bewoners van de laagbouw per brief op de hoogte gesteld van het verloop van de commissie-
vergadering. Een deel van de inhoud treft u hierbij:

 ‘Insprekers uit diverse wijken (Vogelwijk, Marlot, Couperusduin en Bloemenbuurt) informeerden de commissie over hun
natte kelders. Namens Daal en Berg heeft Jos Praat, in aanwezigheid van medebestuurder Loes Jansen, ingesproken.
Vele raadsleden stelden scherpe en kritische vragen aan de verantwoordelijk wethouder Hilbert Bredemeijer. Deze ver-
schanste zich echter achter technisch proza en juridisch jargon en bleek niet bereid tot actie.
Waardoor de oorzaak van het probleem, een grondwaterstand van 70 cm (die was voorheen 150 cm) onder het maaiveld
blijft gehandhaafd en er geen wijksgewijze differentiatie van dit niveau gaat plaatsvinden. Verschillende suggesties om
het brede en toenemend probleem te lijf te gaan werden genegeerd. Ook blijft Bredemeijer bij het gemeentelijk/juridisch
standpunt dat een vochtige kelder het probleem van de eigenaar is en blijft. Verbijsterend maar waar. 
Hoe nu verder? Er volgt nog een raadsdebat over de kwestie maar het bestuur gaat er van uit dat dit, zeker op de korte
termijn, geen soelaas zal bieden. Het college van B&W van Den Haag geeft niet thuis, dus we zullen het probleem zelf
moeten aanpakken. We besloten snel te onderzoeken of onze natte kelders geïmpregneerd kunnen worden of anders-
zins verder grondwaterbestendig gemaakt kunnen worden.’

Er werden inmiddels offertes bij verschillende aanbieders aangevraagd, zodat er op korte termijn inzicht in de mogelijke
aanpak en kosten zal zijn. Ook ging er een brief uit naar B&W van Den Haag met kopieën naar de gemeentelijke
monumentenzorg en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. In de brief worden alle adressen van de woningen met natte
kelders gemeld als basis voor een latere, mogelijke claim die bij de gemeente wordt neergelegd. De hoop dat dit op een
vergoeding van de Gemeente zal leiden is echter gering. Vanwege de impact die dit probleem heeft, nemen we de be-
treffende brief aan het Haags college in deze nieuwsbrief op (zie elders).
Het is van belang dat wij over een zo volledig mogelijk beeld van de overlast beschikken. Dus, wanneer uw kelder vochtig
is en u hebt dit nog niet bij het bestuur gemeld, doet u dat dan alstublieft alsnog.



Van het bestuur
Opruimen

Barbequeschaamte?!
Zodra de weerman voorspelt dat het morgen ‘een lekker
barbequeweertje’ wordt, springen bij enkele bewoners de
seinen op rood. Want doorgaans worden zij, wanneer de
buurtjes ‘gezellig gaan barbecueën’ ongewenst verrast
door de geur van schroeiend vlees. Velen vinden dat
lekker, maar steeds meer mensen eten geen vlees en
willen daarom ook niet dwingend geconfronteerd worden
met geuren die ze gewoonweg niet willen ruiken.
Een ander aspect van het buiten grillen is de rookontwik-
keling en de, bij startende barbecues, penetrante che-
mische lucht. Daar moet je echt van houden om het te
kunnen waarderen. Dus: wanneer Piet Paulusma weer zijn
zegen aan een massale grillpartij geeft, voorkom dan dat
de buren overlast van je gezellige bezigheid ondervinden.
Dan houden we het voor iedereen leefbaar!

Kantoor werd aangepakt
Ruim 35 jaar geleden werd het verenigingskantoor ingericht en sindsdien werd
er, op een maandelijkse schoonmaak na, aan onderhoud nauwelijks meer iets
gedaan. Dus tijd voor een make-over, ook vanwege de Arbowetgeving.
Voordat de werkzaamheden in februari konden starten, moesten de archief-
kasten worden geschoond. Dat leverde onder andere een handgeschreven
brief uit 1921 van ingenieur Lindo op. Die ging in 1918 met pensioen maar zat
kennelijk nog in enkele commissies, zoals historicus Marcel Teunissen des-
gevraagd meldde. Lindo’s naam leeft voort in het Scheveningse ‘Lindoduin’.
In de brief meldt de gemeentelijk directeur aan de secretaris van Daal en Berg
onder meer dat de ‘commissie van controle’ een subsidie van Fl. 247.600,00
vaststelt waarmee aan aannemer Van der Wal de opdracht kan worden ge-
geven voor een bedrag van Fl. 535.000,00 zestig verdiepingwoningen te
realiseren. Waarna de bouw van onze etagewoningen werd gestart.
Zie voor meer informatie ons jubileumboek. 

De brief krijgt, ingelijst, straks een plekje in het opgeknapte kantoor. Dat kreeg
               een verfje, het lekke dak werd ver-
               nieuwd en tegelijk geïsoleerd, er werd
               een nieuw luchtverversingssysteem
               aangelegd, het plafond vervangen en
               de kapotte archiefkasten en de krakke-
               mikkige vergadertafel met bijbehorende
               stoelen werden na 35 jaar trouwe
               dienst vervangen.

Het oude archief De brief van Lindo



‘Eventjes’ een dak vervangen..

Bijna leeg

Overbodige archiefstukken
worden netjes geruimd

Van de werkgroep Groen
Vorig jaar informeerden wij u over het plan van aanpak van de Papaverhof. Het bestuur heeft inmiddels ingestemd met
het gemeentelijk plan tot reconstructie van de hof, waarna Wil Durand en Til Schuurmans het contact met de gemeente
onderhielden. Dit leidde ertoe dat het werk in de derde week van januari werd gestart. Begonnen werd met het ordelijk
leggen van de ironbricks en de boomspiegels.
Dat had nog wat voeten in aarde, want het bedrijf dat
het werk had aangenomen interpreteerde de opdracht
op zijn eigen wijze en begon met het vervangen van
de ironbricks door simpele grijze straatstenen.
Direct ingrijpen van Wil voorkwam erger, waarna werd
begonnen met het vervangen van kapotte ironbricks
en het herbestraten van de terrassen.
Wanneer u dit leest zou inmiddels ook begonnen zijn
met het herinrichten van de hof, waarbij zoveel
mogelijk de historische informatie wordt gerespecteerd.
In februari werden de ironbricks op het terras al netjes
recht gelegd. Maar de verdere werkzaamheden laten
even op zich wachten. Zie onderstaand bericht.

Reconstructie Papaverhof opgeschort
In week 13 werd de volgende mail over het opschorten van de reconstructie van de Papaverhof ontvangen:

‘Het zijn bizarre tijden. De aannemer heeft besloten om de werkzaamheden op te schorten richting het einde van het jaar.
Personeelstekort, leveranciers die niet kunnen leveren en nog van die redenen die ervoor zorgen dat ze niet echt vol
aan de bak gaan kunnen en zo ook niet meteen alles kunnen opleveren.
Zodra deze crisis wat uit beeld verdwijnt, ga ik met hen om de tafel zitten om te bekijken hoe we vervolg gaan geven.
Het is vervelend, want jullie zitten hier al een tijdje op te wachten, maar gezien de situatie kunnen we denk ik slechts
begrip opbrengen.
 
Met vriendelijke groeten,
Stadsdeel Scheveningen’



Uit: Den Haag Centraal | Donderdag 12 maart 2020



Aan: Het college van burgemeester en wethouders van de
 Gemeente Den Haag
 Postbus 12600 
 2500 DJ Den Haag

        Den Haag, 23-3-2020

Geachte leden van het college,

Met de Coronacrisis hebben wij allen actuele zorgen. Echter, wanneer deze ellende achter de rug is hopen we allen weer tot de orde
van de dag over te kunnen gaan. En in dat kader dient u deze brief dan ook te plaatsen. 

Op 12 maart jongstleden vond een vergadering van de Raadscommissie Leefomgeving plaats. Op de agenda stond onder meer de
Haagse grondwaterproblematiek en een aantal insprekers vroeg hierbij aandacht voor de grondwateroverlast in hun woonomgeving.
Ook Daal en Berg maakte van de gelegenheid gebruik om de commissie op de hoogte te stellen van een acuut probleem met
volgelopen kelders van het Rijksmonument de Papaverhof. De door onze voorzitter uitgesproken tekst treft u als bijlage bij deze brief.

Uit de kritische vraagstelling aan de verantwoordelijk wethouder, de heer Bredemeijer, bleek dat het merendeel van de commissieleden
overtuigd is van de ernst van de zaak. In zijn beantwoording stelde de heer Bredemeijer het ‘Allemaal heel vervelend te vinden’ maar
hij bleek niet van zins af te wijken van het collegestandpunt, wat er samengevat op neerkomt dat:

 - De gemeente niet in strijd met de zorgplicht handelt
 - Eigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor de conditie van de kelder
 - De actuele grondwaterstand op doelmatig bestuur berust

Laten we hierbij even focussen op het punt van de gemeentelijke zorgplicht. Artikel 3.6. van de Waterwet stelt het volgende: 

‘De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen
van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel
mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van de beheerder of
de provincie behoort.’

Uit de beantwoording van de wethouder blijkt dat in dit dossier ‘structureel’ wordt gedefinieerd als: het grondwater staat gedurende 2x per
jaar 9 weken achtereen  boven niveau’. Wij zullen dus de meetgegevens moeten volgen en wij verzoeken u daarom ons te voorzien van
de hierbij relevante cijfers.

Wat de verantwoordelijkheid van de eigenaar betreft het volgende. Daal en Berg is eigenaar en beheerder van het vastgoed behorend tot
het Rijksmonument van 128 woningen. Van deze woningen zijn 68 woningen onderkelderd en alle kelders werden tijden een renovatie in
1986 grondwaterbestendig gemaakt. Van deze 68 staat momenteel het merendeel van 30 kelders, ondanks regelmatig afpompen, al
enkele weken blank. In bijlage twee treft u een overzicht van de getroffen woningen. Wij verstrekken u dit overzicht als formele melding
van overlast en met het oog op een mogelijk toekomstige kostenclaim indien van ‘structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand’
sprake blijkt te zijn.

Wij vertrouwen u hiermee naar behoren op de hoogte te hebben gesteld en zien met belangstelling uw reactie tegemoet.
Desgewenst zijn wij graag bereid één en ander nader mondeling toe te lichten.

Hoogachtend,
namens het bestuur van WBV Daal en Berg

Henri de Vries      Jos Praat
secretaris       voorzitter bestuur

Bijlagen: - inspreektekst voorzitter
 - overzicht getroffen woningen
Cc.: - Rijksdienst Cultureel Erfgoed
 - Afdeling Monumentenzorg en Welstand Den Haag



Het Van Doesburg-Rinsemahuis
In de meeste musea hangen de kunstwerken aan de muur. In het Friese Drachten loop je er gewoon naar binnen en
maakt het kunstwerk deel uit van het dorp en straatbeeld.
Het Van Doesburg-Rinsemahuis dateert uit 1921. Tijdens de eerste Wereldoorlog raakt kunstenaar Theo van Doesburg
bevriend met de Drachter schoenmaker en dichter Evert Rinsema. Na de oorlog komt Van Doesburg regelmatig in
Drachten en komt hij in contact met gemeentearchitect Cees Rienks de Boer.
Dat levert hem zijn eerste architectuuropdracht op: het ontwerpen van zestien woningen in Drachten. Van Doesburg be-
denkt voor bijna elk onderdeel van de woning een passende kleurharmonie. Van de muren, tot de vloeren, de plafonds
en de tuin. Alles in de kleuren van de Stijl: rood, geel, blauw, grijs, zwart en wit.

Vanwege de opvallende kleuren krijgt de woonwijk al snel de bijnaam ‘Papegaaienbuurt’. Het resultaat veroorzaakte
zoveel ophef, dat de gemeente alle bonte kleuren liet overschilderen. Dat gebeurde na de oplevering van onze laag-
bouwwoningen overigens net zo. Toen een van de woningen vrijkwam nam museum Dr888 het initiatief tot reconstructie.
Met engelengeduld, slapeloze nachten en een enorm doorzettings vermogen kregen de leden van een opgerichte
stichting de reconstructie
voor elkaar. Het resultaat
is overweldigend en maakt
een trip naar Drachten
dubbel en dwars waard.
Lucienne Meinsma en
echtgenoot Peter Westerhof
zijn de trotse bezitters van
een woning in de
‘Papegaaienbuurt’ en leiden
de bezoekers rond in deze
parel van Stijlkunst.

Zie ook:
www.museumdrachten.nl



Een hofje in Japan
Japan is onbekend met het fenomeen Hofjes. Daarom was Shuhei Nemoto tijdens zijn bezoek aan Nederland zo onder
de indruk van de Nederlandse hofjescultuur. De Japanse architect begon, nadat hij in 2011 het Hofjescongres in Haarlem
bezocht, te broeden op een idee om het hofjesconcept in zijn thuisland te introduceren. Via het Landelijk Hofjesberaad,
waarvan Daal en Berg lid is, vroeg hij beheerders van Nederlandse hofjes om informatie over het beheer, de bekostiging,
juridische structuur en de samenstelling van bewoners. Ook Daal en Berg nam deel aan deze uitgebreide enquête, die
          uiteindelijk resulteerde in de bouw van
          een hofjescomplex van tien woningen
          in de stad Setouchi op de Ryukyu-
          eilanden. Het complex heet ‘Seiun’,
          wat ‘pure en mooie wolken’ betekent.
          De heer Nemoto heeft aangekondigd
          dat hij bij een volgend bezoek aan
          Nederland ook probeert ons complex
          te bezoeken.

De gevels gereinigd
Minimaal een keer per jaar worden de kwetsbare
gevels van de laagbouwwoningen gereinigd.
De mannen van ‘Pio-clean’ sproeien een reinigings-
vloeistof op de gestucte buitengevels waardoor de
groene en hier en daar zwarte aanslag verdwijnt.
Dat het reinigend effect vanwege de klimaat-
verandering minder is dan voorheen is een feit.
Er is veel neerslag, gevolgd door flinke warme
perioden: een prima voedingsbodem van alles dat
zich thuis voelt in de groeven van de gevel-
bekleding.
Ondanks dat de medewerkers van ‘Pio’ na be-
werking van de woning als bewijs daarvan een
kaartje in de brievenbus achterlaten, krijgen we
nog heel vaak de vraag of de reiniging al dan niet
heeft plaatsgevonden. We kunnen u hierbij
bevestigen dat de besproeiing (zie foto) in
week 11 plaatsvond.
En, wanneer het nodig is, volgt dit najaar nog-
maals  een ronde.
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