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Omdat de wenskaartenwedstrijd niet is doorgegaan, hebben 

de Vrienden dit jaar een fotowedstrijd georganiseerd. Een 

jury, bestaande uit fotografe Sandra Uittenbogaart en uw 

redactie, heeft zes foto’s geselecteerd, die dit jaar de 

middenpagina’s zullen sieren.

Unaniem werd de foto ‘De Netkous, hoog boven de Prinses 

Beatrixlaan’ van Pieter Musterd als beste gekwalificeerd. 

U ziet deze op de volgende bladzijden.

De Netkous is de populaire benaming voor het tussen 2004 

en 2006 gebouwde tramviaduct aan de Prinses Beatrixlaan. 

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van de 

RandstadRail was de koppeling van het Haagse tramnet  

aan de Zoetermeer Stadslijn (voorheen deel van het 

NS-spoorwegnet). Om dit mogelijk te maken werd besloten 

een zijtak te bouwen van het Haagse semi-metro-traject  

ter hoogte van de hooggelegen halte Ternoot naar het 

NS-station Laan van NOI, waar het aansluit op de bestaande 

spoorlijn. Om de zakenwijk Beatrixkwartier beter te ontslui-

ten werd halverwege het viaduct een halte gebouwd.

Zowel het viaduct als de erin geïntegreerde halte zijn 

ontworpen door ZJA Zwarts & Jansma Architecten. Het 

viaduct is opgebouwd uit een open buisvormige constructie, 

waardoor het kunstwerk associaties oproept met de struc-

tuur van een netkous. Door deze sterke constructie zijn 

relatief grote overspanningen mogelijk en kan het aantal 

kolommen beperkt blijven. Door het toepassen van een 

viaduct kon de Prinses Beatrixlaan worden omgevormd  

tot een wandelgebied.
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Onze huurder Farber 
Zwaanswijk Advocaten heeft 
bewust voor een kantoorruimte 
met een monumentaal 
interieur gekozen. Met name 
vanwege de huiselijke sfeer van 
het pand; ‘Iedereen voelt zich 
hier op zijn gemak, dat komt 
de vertrouwelijke band tussen 
advocaat en cliënt ten goede. 
Het Brediushuis voldoet aan dit 
voor ons belangrijke criterium‘.

TIM FARBER & 
GUIDO ZWAANSWIJK

Bouw mee 
aan Haags karakter!
Word certificaathouder

Stadsherstel Den Haag koopt, herstelt en beheert monumenten en 
beeldbepalende panden. Want het historisch 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
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