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H et is ons eindelijk gelukt met de Rabobank
in gesprek te komen over de bijzondere 
constructie die de verkoop van het woonrecht 

oplevert. In de loop der jaren verdween bij de bank 
het ‘geheugen’ over onze uitzondering bij hypotheek-
verstrekking aan de kopers van de laagbouw. Het 
resultaat was dat enkele hypotheekoffertes, die in de 
afgelopen jaren werden gedaan, niet aansloten bij de 
systematiek behorend bij het woonrecht en de monu-
mentale status van ons complex.
Het bestuur is nu in overleg met een beslissingsbe-
voegde medewerker. Met hem werd ook besproken 
dat diverse bezitters van het woonrecht dringend 
behoefte hebben aan overleg over hun hypotheek.
We houden u op de hoogte. 

In de tweede week van januari vond door de
Rabobank en ABN AMRO ook de zogenaamde

fraudetest plaats. De bank is wettelijk verplicht om
de zakelijke klant periodiek te screenen op het gebied 
van witwassen en mogelijke frauduleuze praktijken. 
Dat betekent dat de jaarrekening overlegd moet 
worden, een toelichting op betalingen moet worden 
gegeven en een check op de activiteiten en contacten 
van de vereniging plaatsvindt. Ook wordt nagegaan 
hoe wij omgaan met het afsluiten van huurcontracten 
en hoe de solvabiliditeit van kandidaat huurders wordt 
nagegaan.
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Contact met de Rabobank

W e horen het meestal 
via-via: bewoners 
ervaren overlast van 

hun buren. Het kan zijn dat men 
het portiek verslonst, spullen in 
de nissen opslaat (wat door de 
brandweer uitdrukkelijk verboden 
wordt), vuilnis te vroeg buiten zet, 
kwesties met huisdieren of er is 
sprake van geluidsoverlast.
Uiteraard gaat het bestuur ervan 
uit dat u dergelijke zaken aller-
eerst zelf probeert op te lossen. 
Lukt dat niet, dan kunt u zich tot 
het bestuur wenden.
Het bestuur kan in geval van 
overlast handelend optreden, 
zelfs met ontzegging van het 
lidmaatschap aan toe.
Zover is het nooit gekomen en we 
streven er naar dat met elkaar ook 
zo te houden.
Hierbij attenderen wij u op artikel 
41 van onze statuten:

‘Artikel 41.1. Ieder Lid zal zich 
onthouden van alle handelingen 
die schade kunnen toebrengen 

aan hetzij de woningen die in 
gebruik zijn bij andere Leden 
hetzij de ruimten en zaken die 
tot gemeenschappelijk gebruik 
bestemd zijn. 
41.2. Leden zullen elkaar geen 
hinder mogen toebrengen.’

Dit artikel geeft het bestuur de 
mogelijkheid om handelend op 
te treden bij overlast. En dat 
doen we ook, zonder daar verder 

ruchtbaarheid aan te geven. Maar 
dan moet wel melding van over-
last worden gedaan.
Zonder melding kunnen wij niets. 
Dus: ervaart u overlast en het 
lukt u niet om daar zelf en/of met 
elkaar daar iets aan te doen? 
Neem dan contact op met het 
bestuur.

Overlast?

E ind januari werd de aanslag Gemeentelijke 
Belastingen ontvangen. Het belastingbedrag 
wordt vastgesteld op basis van de WOZ-waarde 

van de woningen. Vorig jaar vond overleg met de 
gemeentelijke belastingdienst plaats omtrent ons 
bezwaar op de vaststelling van de WOZ-waarde over 
2019. Het bestuur vond de WOZ-waarde namelijk te 
hoog ingeschat.
Tijdens het overleg met de taxateur van de gemeente 
kwamen de WOZ-waarden over 2019, 2020 en 2021 
aan de orde. Dit heeft er toe geleid dat bedragen 
werden aangepast zodat dat wij niet opnieuw een 
bezwaarprocedure hoeven op te starten.
Een volgend overleg met de gemeente staat voor 
november/december gepland.

Gemeentelijke belastingaanslag

Niet meer ‘on-hold’ op D-lijst

I n de bestuursvergadering van januari 2021 werd besloten niet langer 
toe te staan dat kandidaten voor een woning op de D-lijst ‘on-hold’ 
gezet kunnen worden. Het tijdelijk niet in aanmerking willen komen voor 

een woning, door de aanvraag op ‘on-hold’ te laten zetten, levert niet
alleen een hoop gedoe in de wachtlijstadministratie op.
Ook bij het benaderen van kandidaten wanneer een woning vrijkomt, kun-

nen toestanden ontstaan. Bijvoorbeeld, wanneer een kandidaat rekent op een aanbod en degene die boven hem of 
haar ‘on-hold’ staat deze status ineens op actief laat zetten en daardoor de betreffende woning aangeboden krijgt. 
Het huishoudelijk reglement stelt dat, wanneer je op de wachtlijst staat, een passend aanbod drie keer kunt afslaan. 
Daarna wordt je naam onderaan de wachtlijst gezet. In het vervolg wordt overeenkomstig gehandeld.
Let wel: dit besluit betreft alleen de D-lijst (kandidaten van buiten de vereniging die bij Daal en Berg willen huren) en 
niet de wachtlijsten voor leden (A-lijst) en kinderen (B en D-lijst).

I n de vergadering van 27 januari werd besloten het bedrag bij in- 
schrijving voor de vereniging te verhogen. Deze bijdrage staat al sinds 
vele jaren op een bedrag dat lang niet kostendekkend is.

Vanwege gemeentelijke regelgeving vinden bij mutatie/verhuur inmiddels 
twee gesprekken met de kandidaat plaats. Eén voor het voeren van een 
intakegesprek met een bestuurder en het afgeven van een verklaring dat 
de woning verhuurd gaat worden. Een tweede vindt plaats bij de daad-
werkelijke afsluiting van de huurovereenkomst en sleuteloverdracht.
Daarnaast vindt bij mutatie altijd een oplevering plaats en worden de voor-
deursloten vervangen. Redenen om het bedrag bij inschrijving per direct te 
verhogen naar € 195,-

Bedrag inschrijving verhoogd

Mutaties

N adat vorig jaar geen enkele mutatie 
plaatsvond, kwamen eind 2020 enkele
woningen beschikbaar waarvoor kandidaten 

werden aangezocht. Dit had het volgende resultaat:

•	 De vrijgekomen parterrewoning Klimopstraat 24 
wordt straks, na afronding van werkzaamheden, 
bewoond door een kandidaat van de A-lijst.

•	 De parterrewoning Klimopstraat 26 kwam eind 
december ook vrij. Er dient in deze woning het 
nodige te worden opgeknapt, waarna kandidaten 
op de A-lijst worden benaderd. Zijn die er niet, 
dan wordt naar de D-lijst doorgeschakeld.

•	 Voor de Klimopstraat 32 werd vergunning  
verleend aan een kandidaat van de B-lijst.

•	 Van de woning Klimopstraat 40 wordt een 
kandidaat van de D-lijst de nieuwe huurder.

•	 De woning Klimopstraat 96 (de tijdelijk bewoonde 
wisselwoning) zal straks worden bewoond door 
een kandidaat van de D-lijst.

•	 De woning Klimopstraat 25 zal voortaan fungeren 
als wisselwoning voor de bewoners die vanwege 
de vloerrenovatie tijdelijk hun woning moeten 
verlaten. 

•	 Voor de Papaverhof 24 worden, over enige tijd, 
na een grondige opknapbeurt nieuwe bewoners 
gezocht. 
Er werd al vergunning voor de asbestsanering 
afgegeven en deze werkzaamheden werden 
inmiddels gestart. Daarna worden in overleg met 
het dagelijks bestuur de verdere werkzaamheden 
opgestart. 
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D aal en Berg kent vier wachtlijsten: de A, B, C 
enD-lijst. In het huishoudelijk reglement van 
onze vereniging leest u er meer over. 

De B-lijst is bestemd voor thuiswonende kinderen van 
leden. Zij kunnen zich vanaf hun achttiende jaar op 
deze B-lijst laten plaatsen. Op enig moment volgt er 
dan een aanbieding voor een etagewoning. Daarbij 
zijn de volgende punten van belang: 

•	 Je moet bij de aanbieding bij de gemeente Den 
Haag op het adres van je ouders ingeschreven 
staan. Deze inschrijving moet je bij Daal en Berg 
overleggen.

•	 Je moet voldoen aan de inkomensnormen die de 
gemeente stelt ten aanzien van het betrekken van 
een huurwoning (prijsindicatie circa € 690,- p/m). 
Dit i.v.m. het aanvragen/verlenen van een 
-verplichte- gemeentelijke woonvergunning. 
Zonder deze vergunning kunnen wij niet verhuren.

•	 Wanneer je de aangeboden woning wilt huren 
start het huurproces. De eerste stap is dat Daal en 
Berg je inkomensgegevens controleert om te 
bepalen of het inkomen voldoende is om de huur 
te kunnen voldoen. Richtlijn: het bruto inkomen 
dient minimaal 2½ x de huur te bedragen. 

•	 Vervolgens vraag je bij de gemeente een woon-
vergunning aan. Hiervoor heb je een door Daal en 
Berg verstrekte verklaring nodig. 

•	 Pas nadat je de woonvergunning hebt ont- 
vangen kan het huurcontract definitief worden 
ondertekend en de sleutels overhandigd. 
 

Mocht je inmiddels niet meer thuis wonen, meldt dit 
dan aan het bestuur. Je inschrijving op de B-lijst is dan 

vervallen maar wellicht kun je op de C-lijst worden 
geplaatst. Dit is de wachtlijst voor niet thuiswonende 
kinderen met wie de ouders nog een zorgrelatie 
onderhouden, wanneer je bijvoorbeeld studeert en 
daardoor tijdelijk niet thuis woont. Of wanneer je 
mantelzorg aan je ouders verleent. Zie ook het  
Huishoudelijk Regelement van de vereniging. 

Dan ook nog aandacht voor een bijzonder artikel uit 
het Huishoudelijk Regelement. Artikel 6.15 bepaalt 
dat bewoners van eengezinswoningen uit categorie IV 
t/m VIII (volgens artikel 6.1) die in aanmerking willen 
komen voor een woning uit categorie II (een par- 
terrewoning in de Klimopstraat) voorrang hebben op 
de ingeschrevenen van de A-B- en C-lijst. Dit artikel 
heeft ten doel de doorstroming te bevorderen: wan-
neer bewoners van laagbouwwoningen naar een 
parterrewoning in de Klimopstraat verhuizen komt een 
laagbouwwoning ter beschikking van leden die op de 
A-lijst wachten op een dergelijke woning.

Wachtlijst weetjes

Februari 2021: de renovatie van Papaverhof nummer 18 bijna gereed

E ind oktober/begin november deed het bestuur aan de werkgroep het verzoek met suggesties en mogelijke 
maatregelen te komen om de woningen beter te kunnen beschermen tegen hoge temperaturen. 
Dit verzoek werd als volgt geformuleerd:

“Hoe kunnen wij, met de warmer wordende zomers, de woningen beter isoleren? Dit ook als reactie op vragen van 
enkele bewoners die ons benaderden over het plaatsen van airconditioning en Sedum op daken”.

In week 4 presenteerde de werkgroep een uitgebreid 
professioneel rapport met advisering.
De conclusies en adviezen luiden als volgt:

1.	 Laagbouw: plaats, in overleg met monumentenzorg, 
zonwering op het balkon aan de zonzijde van de eerste 
etage. Groene daken, mogelijk in combinatie met 
zonnepanelen.
2.	 Hoogbouw: groene daken, liefst in combinatie met 
zonnepanelen.
3.	 Vanwege de impact op het milieu, het hoge stroom-
gebruik, de CO2-uitstoot en de mogelijke geluids- 
overlast raadt de werkgroep een vaste airco-installatie 
af. Indien de bewoner airco wil aanleggen, moeten de 
volgende regels in acht worden genomen: 

De aanleg mag pas na de instemming en onder toezicht van een erkend installateur en Daal & Berg plaatsvinden. 
 
Aanvullende voorwaarden:
•	 De buitenunit mag vanaf buiten niet zichtbaar zijn (op het balkon aan de voorkant of op het balkon boven de 

voordeur)
•	 De unit moet zo ver mogelijk van de buren verwijderd zijn 
•	 De installatie dient te voldoen aan de geluidseis van ten hoogste 40 Db 
•	 De kosten zijn volledig voor rekening van de bewoner

Daarnaast werden nog vele alternatieven voor afkoeling van de woning aangereikt en er werden aanvullende vragen 
gesteld, die binnen het bestuur besproken moeten worden. Ook de kwestie van vergunning -ons complex heeft 
immers de status van rijksmonument- verdient de aandacht.
Het is twijfelachtig of onze daken de belasting van Sedum-
aanplant aankunnen. Een vierkante meter Sedum heeft, in 
vochtige staat, namelijk een gewicht van 100 kilogram. 
Dus dat moet worden nagegaan. Het bestuur komt binnenkort 
op een en ander terug.

Naast de aandacht voor koeling en isolatie werd ook ge-
rapporteerd over isolerende beglazing. Dit uitvoerige en goed 
onderbouwde rapport met advisering zal door het bestuur 
worden bestudeerd, waarna wij met verdere informatie zullen 
komen.
Ook werd een ‘Slotnotitie onderzoek vloerisolatie’ afgeleverd. 
Daarin wordt onder meer gemeld dat met de gemeente contact 
werd gelegd inzake mogelijke subsidiering van de vloerisolatie.

Het bestuur dankt de werkgroep duurzaamheid vanaf deze plaats voor zijn uitvoerige en degelijke rapportage en 
onderbouwde adviezen. Geweldig gedaan, want hier kunnen we allemaal verder mee!

Van de werkgroep duurzaamheid
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ontwerp heeft opgenomen, daarbij 
geïnspireerd door de tuinstad-
gedachte van de Engelsman
Ebeneazer Howard (‘licht, lucht en 
ruimte’). De hof heeft daarmee, 
in zijn hoedanigheid en met een 
zelfstandig monumentnummer een 
eigen specifieke functie als
integraal deel van het complex.
Dat in het ontwerp nooit gedach 
werd aan een openbare functie
blijkt ook uit het onderzoeksrapport 
‘Reconstructie Papaverhof’, waar 
in de derde alinea op bladzijde 
6 onder ‘Aanleg plantsoen 1925’ 
staat vermeld: ‘Een lage haag met 
hekwerk rondom maakte het plant-
soen ontoegankelijk.’ 
Wij hebben als bestuur -namens de 
bewoners- wel een opvatting over
al dan niet openstellen, maar de
vraag of de Papaverhof open-
gesteld kan worden kunnen wij 

echter niet formeel beantwoorden. De gemeentelijke dienst monumentenzorg en de Rijksdenst Cultureel Erfgoed 
zijn, als toezichthoudende instanties, de hiertoe aangewezen organisaties.’

Daarop volgde een gesprek met de directeur Segbroek Annette de Graaf en medewerker Arjen Tuin. Daarin werd 
duidelijk dat het geenszins de bedoeling is de Papaverhof volledig open te stellen. “Alleen in het weekeinde en 
eventueel in de zomer, voor een picknickje en zo.” Er blijken bewoners te zijn die daarom hebben gevraagd en het 
is ook in de lijn met het gemeentelijk beleid betreffende de openbare ruimte.
We hebben uitgelegd dat D&B voor deze vraag het verkeerde loket is. 
Monumentenzorg cq de RCE zijn de instanties die iets van een mogelijke
statuswijziging moeten vinden. Wij willen onze goede relatie met die clubs 
niet op het spel zetten door mee te werken aan het gemeentelijk voornemen 
en later door deze toezichthoudende instanties teruggefloten worden. 
Immers, voor zo wat iedere spijker die wij in de muur slaan, moeten we een 
vergunning aanvragen en nu zouden we zomaar meegaan in een status-
wijziging van een onderdeel van het Rijksmonument?
De gemeente gaat nu eerst contact opnemen met de gemeentelijke monu-
mentenzorg om het statuspunt aan te kaarten. Wellicht wordt men naar de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed doorverwezen. Wij zien het resultaat daarvan 
met belangstelling tegemoet.

We gaven nog mee dat na het verwijderen van de oude ligusters binnen
10 minuten de eerste honden al over het veld liepen en de voetballende 
jongetjes vrolijk door de aanplant struinden. Verder hebben we ook de eerste 
bierblikjes en -glazen al uit de beplanting verwijderd. Ook zijn er mensen die 
allerhande organisch afval tussen de beplanting gooien. Kennelijk vanuit het 
idee dat dit goed is voor de grond. Het maakt echter een vuilnisbelt van de 
hof en het trekt ongedierte aan. Dus: niet meer doen alstublieft!

H et is gebeurd: de Papaverhof
is op de schop gegaan.
De 70 mille kostende

operatie werd vanwege de pan-
demie enkele keren uitgesteld maar 
half november was het dan zo ver.
Het op historisch onderzoek ge-
baseerd reconstructieplan van de 
gemeente werd eindelijk in uitvoering genomen. Dat betekende 
dat vroeg in de ochtend mannen met bijlen en zagen aan de slag 
gingen en een kraan stronken en het woekerende klimop uit de 
grond trok. Vrachtwagens vol groen werden afgevoerd en nieuwe 
grond aangevoerd. Toen de ondergrond gereed was kon met het 
planten worden begonnen. Dat had -letterlijk- nog veel voeten in 
de aarde, want de waakzame dames van de werkgroep groen con-
stateerden dat van het oorspronkelijke beplantingsschema werd 
afgeweken. Na de interventie van Wil Durand en Til Schuurmans 
werd een en ander gecorrigeerd.
De hoveniers boorden honderden gaten voor de planten en 
heesters, die volgens schema een plek in de totaal vernieuwde
hof vonden.
Op donderdag 3 december, werd alle gereedschap ingepakt en 
vertrok het vijftal hoveniers: de klus zat er op. En nu is het wachten 
op het voorjaar, want dan pas zal duidelijk worden hoe de beplan-
ting zich zal ontwikkelen. Inmiddels (begin februari) steken alweer 
honderden krokussen hun kopjes op. Ondanks dat de ondergrond 
intensief gehakseld werd zijn deze bloempjes er toch in geslaagd 
te overleven. De natuur laat zich immers niet bedwingen.

Opvallend bij het hele proces was dat bewoners soms met ver-
bazing kennis namen van de werkzaamheden. Dat, terwijl er vele 
malen op verschillende wijze aandacht aan de reconstructie werd 
besteed. In onze nieuwsbrief, de nieuwjaarstoespraak in 2020 en 
zelfs via een groot artikel in de ‘Wijkwijs’ werd uitvoerig ingegaan 
op de plannen. Verder lag het reconstructieplan ter inzage op het 
verenigingskantoor.

Toch is het verhaal nog niet klaar. Het grasveld wordt nog hersteld 
en de boom die in het gazon staat 
wordt, zodra de vergunning is ver-
strekt, gekapt. En dan is er nog de 
kwestie van openstelling van de hof.

Via de Werkgroep Groen kreeg het 
bestuur van Segbroek namelijk de 
vraag om de hof voor publiek open 
te stellen. Het formele antwoord van 
het bestuur was dat in het recon-
structieplan, dat door B&W werd 
vastgesteld, nergens wordt gerept 
over publiekelijke toegankelijkheid 
van de hof en dat deze vraag ons 
dus bevreemdt.
Een citaat uit ons mailbericht: 

‘Het is ons bekend dat architect Jan 
Wils de hof als ‘zichtgroen’ in het 

Papaverhof 2.0

Nieuwe zonwering

I n de laagbouwwoningen 
werden enkele zonweringen 
vervangen. De heer en me-

vrouw Van der Voort Maarschalk 
stuurden ons  het volgende 
bericht: 

‘Beste heer de Vries, 
 
Vrijdag 5 januari jl. is bij ons de nieuwe zonwering aangebracht. Remco en 
zijn broer hebben prima werk afgeleverd, het zijn uitstekende vakmensen. 
Wij zij het bestuur van Daal en Berg dankbaar voor alle medewerking. 
 
Carla en John van der Voort Maarschalk’

Ook wel eens fijn om zo’n bedankje van tevreden bewoners te ontvangen.
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Het dossier Kellerwürfel

D e gevels van onze laagbouwwoningen en de 
pilasters die de toegangshekjes steunen en de 
hoeken sieren, zijn met een bijzonder ma-

teriaal bekleed: het zogenaamde Kellerwürfelpleis-
ter. De bewoners die de grote renovatie in 1985 
meemaakten, herinneren zich nog wel de Duitse
bouwvakkers die maandenlang bezig waren om de 
gevelbekleding met de hand op te brengen. Het ma-
teriaal dat destijds werd gebruikt is inmiddels in 
Nederland niet meer leverbaar, waardoor het originele 
pleister niet meer op de kolommen en bloembakken 
onder de serres van de laagbouw aangebracht kan 
worden. 
Aannemer Dickhoff bracht echter uitkomst. Na vele 
vergeefse telefoontjes van leveranciers kwam hij uit 
bij een bevriende aannemer in Duitsland. Die gaat bij 
hem bekende leveranciers langs om te zoeken naar 
het juiste pleis-
termateriaal, 
dat in Duitsland 
nog wel in de 
handel is. Wan-
neer we het spul 
eindelijk in huis 
hebben kunnen 
de pilasters in 
de Magnolia-
straat worden 
afgewerkt,
de nog op te 
knappen exem-
plaren worden 
aangepakt en 
de bloembakken 
worden gerepa-
reerd. 

Lekkende kitvoegen

T ijdens de werkzaamheden aan de badkamer van 
de woning Papaverhof 18 kwam het effect van 
lekkende kitvoegen duidelijk naar voren. Op de 

foto ziet u de onderkant van de badkamermuur.
Onder deze muur ligt een houten balk en deze is 
zichtbaar aangetast door lekwater. Boven deze plek 
was de afkitrand van de douchebak zover verweerd 
dat hij zijn werk niet meer deed; namelijk het tegen-
houden van douchewater. 
Reden om te besluiten dat er meer toezicht moet 
plaatsvinden op deze afdichtingen, die zonodig 
vernieuwd zullen worden. Eigenaren van het woon-
recht wordt dringend verzocht zelf deze inspectie uit 
te voeren en, wanneer dat nodig is, de afdichting te 
vernieuwen. Daarmee worden onnodige reparatie-
kosten aan de vloerbalken voorkomen.

De vloerbalk is zichtbaar aangetast

‘Even een kabeltje trekken…’

I nternetproviders willen maar al 
te graag snelle glasvezelkabels 
aanleggen. Op zich niets mis 

mee, maar soms ziet het resultaat 
van de werkzaamheden er troos-
teloos uit, zoals op de foto. Eén 
grote ravage, zelfs hele stenen 
van de buitengevel zitten los. Dus 
kan opzichter Rob Moree weer 
extra aan de slag: nagaan wie 
van welk bedrijf de schade heeft 
aangericht, een claim indienen, 
zorgen dat de schade deskundig 
wordt gerepareerd en scherp 
houden dat er een financiële ver-
goeding volgt.

Niet leuk allemaal en zonde van 
het geld en de tijd, want Rob 
heeft nog wel wat andere dingen 
voor Daal en Berg te doen.
We vroegen het in deze nieuws-
brief al eerder, maar gezien wat 
er nu weer werd aangetroffen een 
herhaalde oproep.
Wanneer uw provider ‘even een 
kabeltje komt trekken’, meldt 
u dit dan alstublieft vooraf aan 
via info@daalenberg.nl. Zodat 
we preventief kunnen toezien op 
het werk en alle gedoe achteraf 
kunnen voorkomen.

Gemeente opent helpdesk geldzaken

P er 1 januari is de Wet gemeentelijke schuld-
hulpverlening gewijzigd. Dit betekent dat de 
gemeente inwoners met (beginnende)

betalingsachterstanden sneller in beeld moet krijgen.
Wanneer bijvoorbeeld een huurachterstand dreigt te 
ontstaan of als die er al is, krijgt de gemeente een 
seintje. Daarmee kan zij direct contact opnemen met 
betrokkene om hulp aan te bieden.
De gemeente wil voorkomen dat inwoners betalings-
achterstand hebben en inwoners kunnen terecht 
voor al hun vragen over geldzaken bij de Helpdesk 
Geldzaken. Heeft u vragen over geldzaken, neem dan 
contact op met: www.helpdeskgeldzaken.nl

Premier Rutte

I n de Volkskrant beschreef journalist Bert Wagen-
dorp het interieur van het Torentje van Mark Rutte. 
En wat ligt er achter de werkplek Rutte?

Jawel: het jubileumboek van Daal en Berg dat we de 
premier drie jaar geleden aanboden! 

Gelukkig nieuwjaar

V anwege Covid-19 was 2020 een jaar om snel 
te vergeten. Hopelijk is de pandemie in 2021 
verleden tijd en kunnen we met elkaar de 

draad weer oppakken. Omdat de nieuwjaarsreceptie 
niet kon doorgaan kregen alle bewoners een nieuw-
jaarskaart bezorgd. In de enveloppe ook een pen met 
‘Daal en Berg’ opdruk. Gezien een aantal aardige
reacties viel deze geste in goede aarde. 
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Ayra is geboren

E en grote ooievaar op de Papaverhof kondigde 
de geboorte van Yara Emelie van ’t Hull aan. De 
dochter van Mike en Tessa kwam op 1 januari om 

4:13 uur ter wereld. Ze zal, vanwege haar geboortedag, 
haar hele mooie leven op haar verjaardag vrij zijn.
We wensen Yara en beide ouders een prachtige toekomst 
samen. En dat opa Kees en oma Annelies uit de Irisstraat 
maar veel van hun kleindochter mogen genieten.

Nostalgisch nieuws

D e in Groningen wonende Tom Geudeker
stuurde ons twee afbeeldingen die hij aantrof in de 
erfenis van zijn vader/grootvader. Een foto van de 

Papaverhof in 1923 met aan de achterkant een dankbetuiging 
jegens zijn grootvader, gedateerd 7 november 1923.
“Ter informatie nog: hij woonde destijds in de
Columbusstraat 268 en verhuisde in 1922 naar de
Nijenrodestraat 21 te Den Haag. Wat de beste man toen voor 
jullie gedaan heeft zal wel altijd een raadsel blijven” voegde 
hij er aan toe. Speurwerk in ons archief door onze secretaris 
leverde echter het volgende op:

‘Notulen bestuursvergadering – 25-8-1921 Directiekeet, Mag-
noliastraat. Aanwezig de commissarissen (onder wie Berlage), 
de bestuursleden (vicevoorzitter Geudeker), de architect 
en later de aannemers Swaneveld en Bos (Van Beresteijn is 
afwezig).
Agendapunt 2. Voorstel om de sintelbouw te staken en de 
afbouw in baksteen te laten plaatsvinden. In aanbouw zijn 32 
sintelbetonwoningen; “door onoordeelkundige toepas-
sing van het slakkenbeton had een deel van de muren on-
voldoende vastheid en moesten deels worden afgebroken en 
vervangen.” Wils wordt onder vuur genomen. Van der Wal 
gaat resterende 36 eengezinswoningen in baksteen bouwen. 
Geen openbare aanbesteding.’

Beiden hebben, opnieuw ingelijst, een plaats in het verenigings-
kantoor gekregen.

Informatie van Waterschap Delfland

‘W ateroverlast door hoosbuien is een groei-
end probleem, ook in Delfland. Het is een 
van de gevolgen van de klimaatverande-

ring. Delfland kan deze gevolgen niet alleen ver-
helpen: daar zijn bewoners, bedrijven en organisaties 
ook bij nodig. Wil jij met je tuin, terrein, dak, plein, 
park of straat ook bijdragen aan een omgeving die is 
voorbereid op extreem weer? Vraag een bijdrage aan 
via onze Stimuleringsregelingen of de Werkwijze
Klimaatadaptatie. Delfland betaalt graag mee aan 
jouw idee. In 2021 is in totaal € 500.000 beschikbaar 
om de regio voor te bereiden op extreem weer.
Met onze (financiële) bijdragen wil Delfland stimuleren 
dat er meer regenwater wordt vastgehouden. Het 
opvangen, (tijdelijk) bergen en mogelijk hergebruiken 
van regenwater heeft veel positieve effecten.
Hoe ondersteunt Delfland mijn klimaatadaptieve pro-
ject?

In Actie:
Wil jij met één of meerdere klimaatbestendige op-
lossingen bijdragen? Dien eenvoudig digitaal een 
aanvraag in voor een vergoeding. Bijvoorbeeld voor 
een regenton of maatregelen op, in en onder je huis/
gebouw of in uw (gevel)tuin. Bekijk de toelichting via 
de Q&A Klimaatadaptatie In Actie. 
Op Maat:
Wil jij met een grootschalig project  bijdragen aan 
het opvangen van regenwater? Mogelijk ontvang je 
een tegemoetkoming in de kosten per kubieke meter 
extra opvang van hemelwater. Bekijk de toelichting via 
de Q&A Klimaatadaptatie Op Maat.
Met perspectief:
Heb je een initiatief dat niet past binnen de regelingen 
In Actie en Op Maat? En dat in potentie wel een grote 
bijdrage kan (gaan) leveren aan een klimaatbestendig 
Delfland? Ga dan met ons in gesprek hoe Delfland 
jouw initiatief kan ondersteunen. Bekijk de toelichting 
via de Q&A Werkwijze Klimaatadaptatie Met Perspec-
tief en download het intake-formulier.’

De Papaverhof in 1923: met hek

Brief uit 1923
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Dossier Grondwater

O p donderdag 7 januari besprak de commissie Leefomgeving per videoconferentie het concept Raads-
voorstel grondwater 2021-2025. Daal en Berg reageerde met onderstaande brief op het conceptplan:

‘Aan de voorzitter en leden van de commissie Leefomgeving (Per e-mail)  
                                                                                  
Betr.: Concept voor GRP 2021-2025,     Den Haag, 1 januari 2021
ter bespreking op 7-1-21      

Geachte voorzitter en leden van de commissie Leefomgeving,

Op donderdag 7 januari bespreekt uw commissie het concept van B en W voor het GRP voor de periode 
2021-2025 (RIS 306620). Dit concept bevat naar onze mening prima onderdelen. 
De concepttekst voor de paragrafen over de zorgplicht m.b.t. grondwater geeft echter reden tot grote zorg. 
Onze medegedupeerden van de Vogelwijk hebben in een uitgebreide schriftelijke reactie, waarnaar wij hier-
bij graag verwijzen, hun grieven en aanbevelingen hierover duidelijk verwoord. 

Het is voor ons, als lekenbestuur op dit gebied, ondoenlijk om inhoudelijk op het hele plan te reageren.
Wij constateren echter in zijn algemeenheid dat het voornemen tot nieuw beleid geen enkele rekening 
houdt met door de verhoging van de grondwaterstand aangerichte overlast aan vele Haagse woningen.
Immers, het grondwaterniveau werd eerder teruggebracht van -1 meter 50 naar -70 centimeter. Vele in-
sprekers op de zitting van maart vorig jaar attendeerden u op het groeiend probleem van deze maatregel 
maar een adequate respons bleef helaas uit.

Ter zitting schetste ook onze voorzitter de gevolgen van het gewijzigde beleid voor ons complex.
Binnen enkele maanden liepen vele kelders van het rijksmonument De Papaverhof onder. In 2020 werden
er 25 geïmpregneerd, wat een kostenpost van twee ton opleverde. Voor dit nieuwe jaar staat ons een gelijke
operatie te wachten. Geld, dat niet kan worden aangewend voor regulier onderhoud en het betaalbaar 
houden -zeker voor starters- van de huren onder grote druk zet. 

U zult het met ons eens zijn dat deze plotselinge overlast rechtstreeks verband houdt met het gemeentelijk 
grondwaterbeleid van de laatste jaren. Het geeft dan ook geen pas dat de gemeente Den Haag de zorgen 
van gedupeerden negeert en de gevolgen (lees: extra kosten voor bestrijden gevolgen verhoging grond-
waterpeil) van het beleid consequent op de woningeigenaren afwentelt.

Wij verwachten dat u bij uw beraadslagingen de kritiekpunten van de commissie Grondwater Vogelwijk en 
onze opmerkingen zult betrekken. En het zo zal weten te leiden dat het voorgenomen beleid in overeen-
stemming wordt gebracht met de dagelijkse realiteit en zorgen van Haagse woningbezitters die geconfron-
teerd zijn -en zullen worden- met een voor hen belastend Haags grondwaterbeleid.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
namens het bestuur van Coöp. WBV Daal en Berg,

Jos Praat       Henri de Vries
voorzitter bestuur      secretaris’

Tot op heden (week 6) werd nog geen reactie ontvangen.

Voorafgaand aan het commissiedebat vroeg een zestal insprekers aandacht voor de razendsnel oplopende grond-
waterproblematiek in de stad. Vooral Victor Koninsberger maakte indruk met een goed doortimmerde kritiek op 
het 95 pagina’s dikke beleidsplan. Namens de onvermoeibare werkgroep Grondwaterpoblematiek van de Vogelwijk 
stelde hij dat het huidige plan volledig voorbijgaat aan de problemen en belangen van de vele Hagenaars die met 
de opgehoogde grondwaterstand te maken hebben. “Het hele plan hapert juridisch en inhoudelijk aan alle kanten. 
Vele kelders staan nu al blank en dat zal bij ongewijzigd beleid alleen maar erger worden, terwijl de burger voor de 
kosten kan opdraaien” betoogde de strijdbare Vogelwijker. Diverse fracties reageerden op het beleidsplan en
sommigen stelden kritische vragen.

Vooral Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij pleegde stevige interrupties, waarna de wethouder, behendig alle 
klippen omzeilend, onbeschadigd het einde van een lange reactieronde bereikte. Wethouder Bredemeijer stelde 
hierbij expliciet: “Het differentiëren van de 70 cm is niet de oplossing, het beleid moet voor de hele stad gelden. 
Kelders die 1,5 meter diep zijn hebben dan last van grondwater als die niet waterdicht gemaakt zijn. Daken moeten 
mensen zelf waterdicht maken, kelders ook”, einde citaat uit het vergaderverslag.
Vele toezeggingen later (behalve die van een tegemoetkoming in de kosten van gedupeerde burgers en een ge-
differentieerde grondwaterstand) kwam het voorstel in stemming.
Het resultaat:
Vóór: CDA
Voorbehoud: D66, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, VVD, PvdA, Hart voor Den Haag/Groep de 
Mos, Haagse Stadspartij. 
De voorzitter concludeerde dat overeenkomstig het advies van de leden van de commissie Leefomgeving het voor-
stel wordt doorgeleid naar de agenda van de raad van 11 februari 2021. 

De AD/Haagse Courant van zaterdag 9 januari berichtte over de problematiek:
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Het kon weer!

Z ondag 7 februari was 
het eindelijk zover: er 
lag een dik pak sneeuw 

en traditiegetrouw ging 
daarom het hek van de hof 
open. Er kon dus weer volop 
genoten worden van de verse 
sneeuw. En het winterse weer 
zorgde ook voor bijzondere 
plaatjes en mooie sneeuws-
culpturen.


