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Op een of andere manier speelt de Sportlaan een 
rol in mijn leven. Zo was ik ooit ‘klaar-over ’ op 
de kruising met de Nachtegaallaan. Later fietste 
ik over de Sportlaan naar de Dalton. En natuurlijk 
stak ik de Sportlaan over op weg naar de grote 
ijsbaan, in de winter, of naar het schoolsoftbal-
toernooi in de zomer. Daar waar nu de sportver-
eniging HBS (Houdt Braef Stant) gevestigd is.
En een aantal jaren geleden belandde ik als waar-
nemer namens de Vrienden bij een werkgroep 
Noordwestelijke Hoofdroute. Enthousiast werd 
er in die werkgroep gewerkt aan een plan om 
een tunnel te maken van Madurodam tot aan 
Kijkduin (kruispunt Machiel Vrijenhoeklaan en 
Kijkduinsestraat). Een ontzettend goed idee, maar 
helaas gestrand op gebrek aan geld en politieke 
steun.

Met het stranden van dit tunnelproject was 
het probleem van de eigenlijk te smalle en iets 
te drukke Sportlaan natuurlijk niet opgelost. 
Vooral in het gedeelte tussen Kwartellaan en De 
Savornin Lohmanlaan spelen deze problemen.
Aanleiding voor de gemeente om serieus te bezien 
of hier oplossingen voor gevonden zouden kunnen 
worden. En ziedaar! Het blijkt mogelijk om op de 

kruispunten met Kwartellaan, Wildhoeflaan en 
De Savornin Lohmanlaan een rotonde te maken, 
op dit gedeelte langs de huizen een ventweg te 
creëren, een kleine middenbermafscheiding als-
mede aan twee kanten een afgescheiden fietspad.
Ik hoor u denken: waar is die ruimte dan voor die 
maatregelen? En moeten dan ook hier weer veel 
bomen sneuvelen?
De ruimte wordt gevonden door de sloot langs de 
sportvelden te dempen. Volgens de gemeente kan 
dat omdat op de sportvelden inmiddels kunst-
gras ligt, dat geen sloot meer nodig heeft om af te 
wateren. Lang leve de moderne techniek!
Als de sloot wordt gedempt, kun je de Haagse 
Beek ietsjes opschuiven. Je laat het filosofen-
laantje natuurlijk intact en je kunt weer nieuwe 
bomen planten ter compensatie van de bomen 
die je een paar meter verder hebt moeten kappen 
voor de verbreding – met ventweg en fietspaden – 
van de Sportlaan. Daarmee blijft het totaal aantal 
bomen gelijk.
En nu maar hopen dat de realisering van e.e.a. 
niet al te lang op zich laat wachten!

Valentijn van Koppenhagen, werkgroep Stadsbeeld 
en Stadsgroen.

Herinrichting Sportlaan

Doorsnede Sportlaan 
ongeveer ter hoogte 
van de 
Oude Buizerdlaan. 
Boven: 
bestaande situatie. 
Onder: 
ontworpen situatie. 

Bron van de illustratie: 
Gemeente Den Haag. 
Nadrukkelijk dient 
vermeld te worden 
dat aan impressies en 
inspraaktekeningen 
geen rechten kunnen 
worden ontleend.
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Een nieuwe vorm van exposeren dient zich aan 
in het historische deel van de Haagse Passage bij 
Galerie Barbette – Les Arts Féminins. De galerie 
is vanaf de Passagevloer te bewonderen en niet 
direct binnen te treden. Heb je interesse in een 
bepaald werk dan kun je net om de hoek terecht 
bij Hop & Stork waar de initiatiefnemers Jasper 
en Barbara op vaste tijden dagelijks aanwezig zul-
len zijn. In de etalage staan de gegevens voor deze 
nieuwe wijze van kunstaanschaf.

Stadsflitsen

Het behoud van bomen is een voortdu-
rende strijd tussen bewoners en gemeen-
tebestuur, zoals hier aan de Veenkade. 
Bewoners zien al maanden deze hekken 
die voor hun deur zijn geplaatst. Reden 
zou zijn het beschermen van de kadewand 
tegen instortingsgevaar. En dat terwijl de 
kadewand met stalen bielzen is verankerd. 
Zelfs fietsen en aanhangwagens zijn ach-
ter de hekken verwijderd. Een bijkomend 
voordeel is dat de bomen nu achter hek-
ken staan, zodat deze niet ‘per ongeluk’ 
kunnen worden omgehakt. De vraag is 
waarom de hekken werden geplaatst?

Op het Zuiderstrand voorbij Kijkduin staan sinds 
kort twintig strandhuisjes opgesteld. Terwijl ze 
op de foto nog niet helemaal zijn opgepoetst en 
ingericht, is de belangstelling groot. Een deel van 
de financiering kwam door ‘crowdfunding’ met 
amateurbeleggers tot stand, vooral van mensen 
uit de Haagse omgeving. Zij konden al vanaf hon-
derdvijftig euro inleggen. Buren en collega’s vinden 
het gewoon leuk dat dit wordt opgestart door een 
Haags gezin.  Men vraagt zich overigens wel af of 
de natuurlijke vorming van de duinen in gevaar 
kan komen. De huisjes worden in de winter weer 
opgeslagen. 

Niek ’t Hart, tekst en beeld




