Algemene Ledenvergadering met introductie nieuwe huisstijl en lezing
Liza van Kuik over de Laan van Meerdervoort

Dinsdag 11 april 19.30 uur in het Soefi Centrum: de zaal loopt vol en de stukken worden vast
doorgenomen. Er zouden te weinig zitplaatsen zijn door een recordopkomst aan leden. Die kwamen
waarschijnlijk vooral voor het tweede gedeelte van de bijeenkomst: de introductie van de nieuwe
huisstijl en nog meer voor het derde gedeelte: de interessante lezing van Liza van Kuik over de
Laan van Meerdervoort.
Presentatie huisstijl:

Allereerst liet PR functionaris Peter Reinders de nieuwe aankleding
van de kraam zien, zoals die recent op de Dag van de Haagse
Geschiedenis was gepresenteerd (foto rechts). Links het achterdoek waarbij een afbeelding is gekozen die oud en nieuw Den Haag
verenigt en ook veel groen en water laat zien, belangrijke
elementen voor een leefbare stad volgens de Vrienden.

Na de aankleding van de
kraam zullen Ons Den Haag en
de digitale nieuwsbrief worden
aangepast aan de nieuwe
huisstijl. Het krachtige logo
blijft gehandhaafd, maar is nu
wit, in een frisse kleur groen.
In mei zal de nieuwbrief in
nieuwe vorm, met groene
bovenbalk verschijnen, daarna
volgt het vernieuwde Ons Den
Haag.
Op de linker foto’s ziet u een
voorbeeld van het nieuwe
voorblad van Ons Den Haag, in
twee gedeelten, zodat er een
kleine beelddoublure is. Het
geel en beige zal verdwijneen, de letter wordt strakker
zodat het geheel een modernere uitstraling krijgt.

In haar lezing gaf Liza van Kuik een kort resumé van haar uitgebreide
masteronderzoek over de Laan van Meerdervoort. Naast de titel ‘langste
bewoonde laan van Europa’, blijkt de laan vanuit het centrum naar Loosduinen vooral een reis door de tijd te zijn, iedere keer werd er richting
zuiden weer een stuk laan bijgebouwd en schoof de grens met Loosduinen
op. Het werd ook een reis langs verschillende visies over stedenbouw, in
het

boven: Zeeheldenkwartier, onder Bronovo – plattegrond en gebouw, Duinoord en plan Berlage (Bloemenbuurt)

begin individuele opdrachtgevers, later projectontwikkelaars
en daarna de groter opgezette
plannen van de gemeente, wat
invloed had op de diversiteit van
de gevels langs de laan. We
zagen ook befaamde Haagse
stadsontwikkelaars voorbij komen als Lindo, Bakker Schut en
Berlage. Na afloop van de lezing
werd de spreekster door de
voorzitter bedankt met een
cadeau-lidmaatschap.
De gefotografeerde projecties in een half verlichte zaal geven een slechte weergave van de interessante
getoonde beelden. Gelukkig komt eind van het jaar een commerciële uitgave van het onderzoek op de markt.
We zien er naar uit!

