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Omdat afgelopen jaar de wenskaartenwedstrijd niet 

doorging, organiseerden de Vrienden een fotowedstrijd.  

De winnende foto’s die de jury selecteerde sieren dit jaar  

de middenpagina’s van Ons Den Haag.

In dit nummer een foto van Rob van Kleef, getiteld ‘Zand

sculptuur’. Wij zien de Haagse skyline en enkele karakteris

tieke Haagse gebouwen, zoals de Grote of Sint Jacobskerk, 

met de Haagse toren en het oude stadhuis aan de Dagelijkse 

Groenmarkt. In het geweld van al die wolkenkrabbers lijken 

kerk en stadhuis zich nog staande te houden. De werkelijk

heid is anders.

Wie op Google ‘Haagse toren’ intikt, krijgt geen hits op de 

originele Haagse toren. Het zoeksysteem komt met veel 

resultaten voor het gebouw dat bekend staat als het ‘Strijk

ijzer’. Het tegengaan van de ongebreidelde groei van de 

hoogbouw is een speerpunt in het beleid van de Vrienden. 

Ons gemeentebestuur wil vooral het aantal woningen 

vergroten om de verwachte bevolkingsgroei het hoofd te 

kunnen bieden. Binnen de gemeentegrenzen zijn er echter 

weinig plekken voor een groot bouwvolume. De oplossing 

lijkt te zijn: ‘dan maar de lucht in’. Naar verwachting van  

de Vrienden leidt dat weliswaar tot meer woningen, maar 

wel woningen die, als ze betaalbaar willen blijven, erg klein 

zullen zijn. Daarnaast lijkt het voorzieningenniveau geen 

gelijke tred te houden met de bevolkingsaanwas in wijken 

met veel geplande hoogbouw, bijvoorbeeld het Central 

Innovation District. De Vrienden bepleiten daarom een groter 

aantal vormen van stapelbouw (tot maximaal 30 meter), met 

zoveel mogelijk groene daken.
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Stadsherstel Den Haag koopt, herstelt en herbestemt monumenten en 
beeldbepalende panden. Want het historische karakter van Den Haag en 
omgeving moet behouden worden! Stadsherstel dankt een groot deel 
van haar vermogen aan certificaathouders. Zij steunen het gedachtegoed 
en werk van de organisatie door certificaten te kopen. Geïnteresseerd in 
certificaten van Stadsherstel? 
Kijk snel op www.stadshersteldenhaag.nl

Bouw mee  
aan Haags karakter!
Word certificaathouder

Onze huurder Lekker Brood is 
een ambachtelijke biologische 
bakker die ouderwets lekker 
brood bakt. De prachtige houten 
pui is al even ambachtelijk, 
en wat te denken van die 
authentieke wandtegels met 
reliëf en organische patronen? 
Zo versterken Haagse 
kwaliteiten elkaar.
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