Stukjes Bouwlust en Vrederust
behoorden ooit tot Monster
Velen weten dat het grondgebied van de wijken Bouwlust en Vrederust tot 1923 in de gemeente
Loosduinen lag. Deze gemeente werd in 1811 gesticht. Er werd een deel van Haagambacht,
namelijk Eikenduinen, aan toegevoegd. Dat bestond uit de West- en Oost Escampspolders en
uit een groot deel van Zegbroek.

De zuidelijke grens was de voormalige Lozerlaan, in 1957 weg
gebulldozerd. Ook een deel van
Monster werd aan Loosduinen
toegevoegd: de ’t Uithofspolder,

het Zwarte Poldertje, de Oost
Madepolder (samen nu Madestein) en het zuidelijkste deel van
Zegbroek. In 1923 ging Loosduinen op in Den Haag. In de jaren
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groen), een paar honderd meter
zuidelijker dan de vroegere Lozerlaan. Er kwam een nieuwe weg,
de Beresteinlaan (op het kaartje
in paars) die deels het tracé van
’50 werd de grond voor de wijken de voormalige Lozerlaan volgde.
Bouwlust en Vrederust bouwrijp De boerderijen Bouwlust en Vregemaakt en vervolgens bebouwd. derust werden gesloopt.
Er werd een nieuwe Lozerlaan
aangelegd (op het kaartje in Op het kaartje is te zien dat de
boerderij Bouwlust oorspronkelijk behoorde tot de West Escampspolder in Eikenduinen, dus
in Haagambacht. De boerderij
Vrederust lag in de Uithof, dus tot
1811 in Monster. Op het kaartje is
niet exact aangegeven welk delen
van de huidige wijken Bouwlust
en Vrederust ooit Monsters waren. Het gaat om het deel tussen
de huidige Lozerlaan en de schuin
weglopende oude Lozerlaan.
In hedendaagse termen: een stuk
van het Randveen, met de Lozerhof, een groot deel van De Oorden, de gehele Dreven en natuurlijk de Uithof.

RTV Discus zoekt
het perspectief van de
bewoner

De geschiedenis van onze wijken
is best ingewikkeld: tot 1811 deels
Haags en deels Monsters, daarna
tot 1923 Loosduins, en sindsdien
in zijn geheel Haags.
• De huidige Meppelweg, Beresteinlaan, Lozerlaan en Erasmusweg ingetekend op de Cruquius-kaart uit 1712. Ronald A. Van der Spiegel

K
 ameleon: Kleurrijk in aangepast sporten
Aan het Veldzicht staat het gebouw van vereniging Kameleon,
die zich toelegt op diverse aangepaste sporten -al dan niet onder begeleiding- voor volwassenen en kinderen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking.

In 1975 is deze vereniging opgericht. Sinds 1992 is Kameleon gevestigd op het adres Veldzicht 20,
een voormalige kleuterschool.
Kameleon heeft op dit moment
ongeveer 400 leden en wordt
draaiende gehouden door 80
vrijwilligers.

ren kunnen in de Waterthor ook
worden voorbereid op het behalen
van zwemdiploma’s. In het zwembad aan de Escamplaan worden
vooral warmwaterfit oefeningen
gedaan voor mensen met reuma
of spierziekte.
Verder wordt gebruik gemaakt
van de accommodatie van het
Sophia revalidatiecentrum dat
dicht in de buurt ligt.
Er worden voor de diverse sporten ook competities georganiseerd met andere verenigingen.
Ook individuele competities behoren tot de mogelijkheden.

voor het beoefenen van denksporten, Yoga en gaming. Daar
bleek namelijk veel behoefte aan
te bestaan.

voorzitter Herman Borsboom.
De Kameleon wil graag wat meer
jongeren van rond de 18 jaar
verwelkomen.
Voor nadere info: bel naar 070Met de nieuwe slogan “Kleurrijk 3290453 of 06-38642180, of kijk
in aangepast sporten” wil Ka- op www.isvkameleon.nl
meleon haar veelzijdigheid extra
benadrukken, aldus de nieuwe Rick Baron

Diverse sporten
De sporten die er kunnen worden
beoefend zijn onder meer basketbal, tafeltennis, badminton, sjoelen, darten, fitness, zwemmen,
boccia en koersbal. De twee laatsten zijn te vergelijken met jeu-de
boules.
De zwemsport beoefening vindt Jongeren
plaats in de zwembaden de Wa- Recent zijn er bij Kameleon twee
terthor en de Escamphof. Kinde- geluidsarme ruimten gerealiseerd

Vanuit de Dreef 247 coördineert Joop Schouten alles wat
deze lokale zender kan betekenen voor en in het stadsdeel Escamp. Met het doel
voor ogen ‘elke wijk heeft
recht op eigen media’ wordt
gericht gekeken naar initiatieven vanuit de zeven wijken
van Escamp en profileert de
zender zich als ‘medium voor
de buurt’.

Sinds juli 2017 heeft de zender een
plek gevonden in Vrederust en
kan zich beroepen op de inzet van
25 vrijwilligers. RTV Discus heeft
belangstelling voor de bewoners
in de wijk. Schouten: “Dus wanneer u denkt een onderwerp te
hebben dat media-aandacht verdient, willen wij dat graag weten. En mocht u denken ‘het zal
wel niet interessant genoeg zijn’,
schroomt u niet om dat item aan
de orde te stellen, uiteindelijk
bepaalt de redactie of het onderwerp wordt uitgezonden.” Schouten vervolgt: “eigenlijk zou ik de
toekomst van Den Haag Zuidwest
willen belichten, bijvoorbeeld ieder kwartaal als vast item”.

In 1996 is Schouten begonnen als
protest tegen de reguliere lokale
omroepen. Hij was van mening
dat er vanuit die kant te weinig
aandacht werd geschonken aan
de gebeurtenissen in de wijken.
Hij wilde meer inzicht geven in
de machtsverhoudingen binnen Vanuit de studio wordt iedere zade gemeente, zoals de politiek en terdag tussen 11.00 en 13.00 uur
het openbaar vervoer.
een livestream programma uitgeNa een vijftal verhuizingen is zonden. Vaak zit hierbij ook een
RTV Discus het langst gehuis- raadslid aan tafel om waar movest geweest in “De Post”, het gelijk oplossingsgericht aan het
voormalige postkantoor aan de debat deel te nemen. ‘Zaterdag
Johan Blasiusstraat 100. In deze Live’ is ook te bekijken op Den
professionele ruimte ging zes jaar Haag TV en te beluisteren via
geleden met de inzet van vele vrij- Den Haag kabelfrequentie 106,8
willigers het Escampjournaal van FM. Op rtvdiscus.nl vindt u
start. Hierin wordt aandacht ge- alle informatie over de zender en
geven aan nieuws en actualiteiten kabelfrequenties. Via redactie@
uit het stadsdeel, zoals hulpver- rtvdiscus.nl kunt u al uw nieuws
Hij is en was een ambtenaar die lening, maatschappelijke vraag- opgeven of vragen stellen.
nooit wilde opvallen, zich nooit stukken, stedenbouwkundige
op de voorgrond plaatste maar plannen, verkeer en veiligheid.
Ben Damen
door zijn werk toch zijn sporen na
laat in Escamp. In De Venen zorgde Buurt Bestuurt er voor dat de
overlast van meeuwen sterk terug
liep. Het project werd een voorbeeld voor soortgelijke initiatieven, zoals in Laak.
Aan Salih Dadak de haast onmogelijke taak om Bas de Bruijn te Woensdag 13 juni 2018 is het weer Nationale Buitenspeeldag. In Bouwvervangen. Maar met zijn humor lust is MOOI! de organisator. Locaties: Zonneoord, van 12.00-17.00
zal hij dat best voor elkaar krijgen! uur, Eekhoornrade, van 13.00 tot 16.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
Ronald A. Van der Spiegel
www.stichtingmooi.nl/kalender/nationale-buitenspeeldag.

A
 fscheid van de man die niet wou opvallen
Bas de Bruijn, ambtenaar bij de gemeentelijke dienst publieks- De Bruijn stond aan de wieg van
zaken, werkt niet meer in Escamp. Vele jaren lang werkte hij heel veel projecten in ons stadsdeel. In onze wijken bijvoorbeeld
als medewerker bijzondere projecten in ons stadsdeel.
Buurt Bestuurt in De Venen en
in De Rades. Bewoners, welzijnsorganisaties, politie, handhaving
en de gemeente in de persoon van
De Bruijn werkten daar samen
om hun wijkje nog mooier en nog
Deze pagina is een uitgave van de wijkredactie Bouwlust – Vrederust
prettiger te maken.
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Op 9 mei namen wijkbewoners
en collega’s in het Ontmoetingscentrum Morgenstond afscheid
van De Bruijn. De Bruijn is gaan
werken in het stadsdeel Segbroek.

Nationale Buitenspeeldag
in Bouwlust en Vrederust

