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100 jaar Arcade
15 juli 1914 is een datum die u waarschijnlijk niet veel zegt. Toch is het een historische 
dag. Het is het begin van woningcorporatie arcade. eind 19e eeuw waren de woon
omstandigheden in steden en dorpen vaak slecht. om daaraan een eind te maken nam de 
overheid in 1901 de Woningwet aan en begon de opmars van woningcorporaties die met 
geld van het rijk woningen konden bouwen voor mensen met weinig geld. In de periode 
tot 1940 werden zo een miljoen woningen gebouwd.

een aantal fusies
Op 15 juli 1914 ontstond in 
Monster De Goede Woning, 
de voorloper van Arcade. Veel 
woningbouwverenigingen zijn in 
de loop van de jaren gefuseerd. 
Ook Arcade heeft een aantal 
fusies achter de rug. In 1995 ging 
De Goede Woning samen met 
Eengezindheid uit Poeldijk en het 
Gemeentelijk Woningbedrijf van 
Monster.

De drie partijen gingen verder 
als Stichting Westambacht. In 
2007 sloegen Westambacht en 
Westland Wonen de handen 
ineen en werd Arcade een feit. 
Het woningbezit in Den Haag is 
door een aantal aankopen vanaf 
2006 verkregen. 

Nu, in 2014 zijn we dus precies 
100 jaar oud.

Missie
Arcade betekent letterlijk: op 
twee kolommen rustende boog. 
Het staat voor ‘overkoepelend’. 
De toevoeging in het onderschrift 
van het logo maakt kenbaar 

waar het ons bij Arcade om 
gaat: mensen en wonen. Wij 
zijn als Arcade de belangrijkste 
verhuurder en ontwikkelaar in de 
gemeente Westland. Daarnaast 
verhuren en ontwikkelen we 
vastgoed in de gemeente Den 
Haag. Hiermee wensen we 
een bijdrage te leveren aan de 
volkshuisvesting in de regio 
Haaglanden.

Toekomst arcade
Iedereen moet de kans krijgen 
om passend en betaalbaar 
te wonen. De belangrijkste 
doelstelling van Arcade is 
het beschikbaar stellen van 
passende en betaalbare 
woonruimte voor diegenen 
die niet zelfstandig in hun 
woonbehoefte kunnen voorzien. 
Dit zijn de huishoudens met de 
laagste inkomens. Daarbinnen 
hebben we bijzondere 
aandacht voor jongeren, 
ouderen, gehandicapten en 
verblijfsgerechtigden.  
Ons uitgangspunt is ervoor te 
zorgen dat er steeds voldoende 
woningen voor deze mensen zijn.

Maatschappelijk ondernemen 
‘We leveren waar vraag naar is’
Wij zijn initiatiefrijk en als we 
kansen zien, willen we ze grijpen. 
We spelen daarbij gericht in op 
ontwikkelingen in de markt en 
de behoeften van onze huidige 
en toekomstige klanten. Wij 
leveren waar vraag naar is. En 
natuurlijk verschilt de vraag per 
gebied en zien we dat deze vraag 
door de tijd heen verandert.
Positieve resultaten zetten wij in 
om onze bouwactiviteiten voor 
huishoudens met de laagste 
inkomens te versterken en te 
financieren.

Wij grijpen onze kansen en doen 
waar we goed in zijn
Arcade wil een transparante, 
betrouwbare en initiatiefrijke 
organisatie zijn met een goed oog 
voor de markt en altijd op zoek 
naar het benutten van kansen. 
We doen daarbij waar we goed 
in zijn: het beheren, verhuren en 
ontwikkelen van vastgoed met als 
doel een bijdrage te leveren aan 
de volkshuisvesting in de regio 
Haaglanden.
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Entreé kantoor Arcade
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Daarom stimuleren we 
eigen verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid en initiatief, 
zowel bij onze klanten als 
bij onszelf. Wij verbinden 
zakelijkheid, klantgerichtheid, 
onderlinge solidariteit, openheid 
en menselijkheid met elkaar en 
zijn daarop aanspreekbaar. Wij 
hechten daarbij aan een ‘no-
nonsense’ organisatie met korte 
lijnen en een heldere structuur. 

als financieel gezond bedrijf 
kunnen we onze ambities 
waarmaken
We hebben nu en in de toekomst 
een financiële positie, waarmee 
wij onze maatschappelijke 

opgave en de gestelde ambities 
als ondernemer kunnen 
waarmaken.

Samen werken aan meerwaarde 
voor de klant
Wij houden ons bezig met 
ontwikkelingen in de regio 
en werken daarbij aan een 
herkenbaar imago. Met 
ons woningbezit en onze 
beheeractiviteiten in de 
gemeenten Westland en Den 
Haag wensen wij bij te dragen aan 
de oplossing van vraagstukken in 
de regio door ter plaatse actief 
mee te doen.
Ook realiseren we projecten in 
de zorg en de kinderopvang. 

Daarnaast beheren wij vastgoed 
voor derden en voor Verenigingen 
van Eigenaren.

100 jaar jong
100 jaar is een mooie leeftijd 
om terug te kijken. Dat doen we 
met dit kleurrijke fotoboek vol 
prachtige mensen in hun woon- 
of werkomgeving. 100 jaar is ook 
een mooie leeftijd om vooruit te 
zien. Dat doen wij van Arcade het 
liefst samen met u.

René Lemson,  
directeur-bestuurder Arcade

Naaldwijk, juli 2014

Kantoor Arcade aan de Stokdijkkade 26 in Naaldwijk
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Vriend door 
dik en dun
Miranda Haverkamp, bewoonster 
Leeuweriklaan 100, De Lier

Leeuweriklaan 100 klinkt als een feestelijk 

adres. Miranda Haverkamp schatert het 

uit, maar de familieomstandigheden 

waaronder zij en haar labrador Gabber 

hier in 2010 kwamen wonen waren niet 

zo feestelijk. Gelukkig is er sindsdien veel 

veranderd en is Gabber altijd haar steun 

en toeverlaat geweest. Ze hebben het 

hier heerlijk samen. Jammer van de trap. 

Op hun vorige adres mocht Gabber de 

trap niet op. Hij moest netjes beneden 

blijven en leerde nooit traplopen. Maar 

nu in de Leeuweriklaan is er dus die trap. 

En nog elke dag is het een hele klus voor 

de trouwe Gabber om de trap op te gaan 

en er ook weer af te komen. Logisch dat 

Miranda hem tweemaal daags beloont 

met zijn favoriete snack: een winterpeen! 
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Beschermd 
wonen in 
monumentaal 
pand 
Lidy Zaat, directeur Stichting Anton Constandse

Wat een verrassing toen bij de 

verbouwing van dit monumentale 

pand aan de Willem III straat in 

Den Haag de oorspronkelijke 

plafondschildering te voorschijn 

kwam! Met zorg werd hij 

gerestaureerd, zoals het hele pand 

met zorg in oude glorie werd hersteld, 

vernieuwd en geschikt gemaakt voor 

‘beschermend’ wonen. De Stichting 

Anton Constandse werkte hierbij 

samen met Arcade. De stichting biedt 

ondersteuning aan mensen met een 

psychiatrische diagnose, zodat zij met 

succes en naar eigen inzicht hun leven 

kunnen inrichten in een omgeving die 

daarbij past. Lidy Zaat, directeur van 

de stichting, is trots op het resultaat 

van de verbouwing in de Willem III 

straat waar zes jonge mensen – onder 

ambulante begeleiding – beschermd 

wonen.
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Bouwkunst in het Westland
‘de glazen stad’ was in de jaren zeventig een populaire tvserie over tuinders in 
het Westland. Het ging erom of de tuinders hun kostbare tuindergronden moesten 
opofferen om aan de uitbreidingsdrift van steden en havengebieden tegemoet te komen. 
de bedreiging van de glazen stad door de betonnen stad. 

‘De glazen stad’ is een begrip 
in Nederland. Het tovert een 
beeld van eindeloze rijen 
broeikassen en warenhuizen, met 
grafische precisie gerangschikt 
in het laagland achter de duinen, 
eenvormig als een militaire 
parade. Glazen bouwwerken 
als symbolen van efficiëntie, 
ordening en economische 
voorspoed. Het ontwerp, de 
architectuur van de glazen 
broeikas is perfect voor het 
doel: het kweken van bloemen 
en fruit. Hij is een zegen voor de 
opgroeiende tomaat. En of de 
broeikas mooi of lelijk is, vraag je 
je eigenlijk niet af: hij hoort bij het 
Westland als een molen bij een 
plas.

Maar de ‘betonnen’ stad 
rukt op. Grote delen van het 
Westland zijn dicht bebouwd. 
Woningcorporatie Arcade 
speelt een belangrijke rol bij 
de volkshuisvesting in de regio. 
Naast het beheer van bestaande 
woningen, bouwt Arcade 
nieuwe. Nieuwe woningen 
moeten voldoen aan eisen die te 
maken hebben met een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van leven, in 

de breedste zin van het woord. 
Behalve efficiënt van bouw en in 
gebruik dient de woning (of het 
complex van woningen) een lust 
te zijn voor het oog en ruimte te 
laten aan de eigenschappen van 
de omgeving. Ze dient gebouwd 
te worden volgens originele 
inzichten, met toepassing van 
hoogwaardige materialen – die 
vaak duurzamer zijn – en oog 
voor detail. Wie in een mooi huis 
woont, leeft beter. De mens is 
geen tomaat.

Om op dit niveau woningen te 
kunnen bouwen legt Arcade de 

lat hoog voor architecten en 
aannemers. En voor zichzelf. 
Alleen het beste is goed 
genoeg. Binnen de afgesproken 
financiële grenzen en in goede 
samenwerking met alle betrokken 
partijen. Bij Arcade is nieuwbouw 
een teamsport met ruimte voor 
elkaars kennis en kunde. Een 
team met wisselspelers voor de 
nodige variatie en de ‘frisse blik’. 
Veel succesvolle architectonische 
hoogstandjes kwamen op 
deze manier tot stand. Behalve 
betaalbaar en goed om in te 
wonen, gaan ze lang mee en zijn 
ze het bekijken waard. 

Lucht zetten voor de ventilatie
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Achterzijde kantoor Arcade
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De caravan stond al voor de deur
Jan Bogaard, oud-wethouder volkshuisvesting gemeente Westland

Jan Bogaard was al een jaar of tien, twaalf politiek actief toen hij zich niet meer kon vinden in het 

huisvestingsbeleid van zijn partij, het CDA. Als goede vrienden gingen ze uit elkaar. Met andere 

goede vrienden richtte hij de partij ‘Westland Verstandig’ op, waarmee hij in drie maanden tijd 

de gemeenteraad van Westland binnenstormde. Vier zetels! We schrijven begin 2010. Jan was 

gepensioneerd, de caravan stond al voor de deur voor een lange vakantie, maar daar kwam niets 

van terecht. Jan werd wethouder volkshuisvesting en verantwoordelijk voor onder meer jeugd- 

en jongerenwerk, sportvelden en zwembaden. Dat ging goed tot hij met zijn partij stuitte op 

het ‘dossier Gemeentehuis’. Westland Verstandig kreeg te weinig steun voor de eigen plannen 

en stapte uit het college. Dat was eind 2012. Maar er zijn ook goede herinneringen. Zo zorgde 

Jan er met anderen in de raad voor dat vier structureel vastgelopen woningbouwprojecten in 

de regio werden vlotgetrokken. ‘Arcade heeft die projecten de afgelopen jaren vrijwel allemaal 

afgebouwd.’ zegt Jan trots ‘en het zijn stuk voor stuk juweeltjes geworden.’
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Niet alleen sociale 
huurwoningen in een 
gemêleerde wijk
J. van Dort, voorzitter RVC Arcade

Als voorzitter van de Raad van Commissarissen is de heer 

Van Dort bezig aan zijn tweede en laatste termijn. Dat betekent 

nog een jaar of drie regelmatig contact met de directeur om 

de agenda voor te bereiden, toezien op het goed functioneren 

van de bestuurder en het voorzitten van de vergadering van de 

raad van commissarissen. Van Dort praat bedachtzaam, hij is 

trots op Arcade – ‘ik feliciteer de 100-jarige van harte!’ –, maar 

kritisch op de koers die door ‘Den Haag’ aan woningcorporaties 

wordt opgelegd. Die is ‘eerder belemmerend dan stimulerend. 

We moeten van de minister te zeer terug naar onze kerntaak: 

goedkope woningen bouwen voor mensen met een krappe 

beurs. De wijken moeten echter gemêleerd zijn, dus voor 

dikke en dunne mensen, arm en rijk en van alles ertussenin. 

Maar met alleen goedkope sociale huurwoningen bouw je 

geen gemêleerde wijk. Daarvoor heb je ook duurdere koop- 

en huurwoningen nodig. De winst die wij maken met de 

verkoop van koopwoningen vloeit terug naar onze huurders. 

En we investeren ook in bij voorbeeld huisvesting voor de 

gezondheidszorg, in scholen en sociale centra. Haags beleid 

legt dit naar mijn mening te veel aan banden.’
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Korte inhoud  
van het voorafgaande...
Hoe zijn woningcorporaties ontstaan? Voor het antwoord op die vraag gaan we terug naar 
de negentiende eeuw. 

Nederland is een ‘standen-
maatschappij’. Aan de ene kant 
heb je een kleine bovenlaag van 
rijke burgers die zich in weelde 
wentelt en aan de andere kant 
het ‘volk’ dat op de rand van het 
bestaansminimum balanceert. 
Het standsverschil bestáát niet 
alleen, men vindt ook dat het 
zo hóórt. Dat de grote massa 
van minder bedeelden gebukt 
gaat onder allerlei sociale 
misstanden en in krotten woont, 
aanvaart men als een normale 
gang van zaken. De bovenlaag 
vindt in meerderheid zelfs dat 
het zo moet blijven. Het verschil 
tussen de standen uit zich op 
talrijke manieren. In de kleding 
bijvoorbeeld. Armen dragen 
geen hoeden, maar petten; geen 
schoenen, maar klompen of 
pantoffels. Het feit dat armen 
soms rondlopen in kleren die 
door rijken zijn afgestaan, 
ontlokt in die tijd nog de klacht 
dat ‘kleding tegenwoordig geen 
standsverschil meer uitdrukt’! 

Na 1850 komt er vanuit de 
samenleving meer verzet tegen 
de ongelijkheid tussen mensen 

en hun leefomstandigheden. 
Een commissie van ‘ingenieurs’ 
onderzoekt de woningen van 
‘werklieden’ en stelt vast dat 
die ‘niet zelden ten achter 
staan bij de huisvesting, welke 
de dieren genieten’ en ‘vrijwel 
niet voldoen aan de eerste 
eisen der gezondheidsleer’. 
De mensen wonen in 
tochtige krotten, somber, 
bouwvallig en verwaarloosd. 
De woonomstandigheden 
zijn een bedreiging voor de 
volksgezondheid.

Toch duurt het nog tot het begin 
van de twintigste eeuw voordat 
de sociale volkshuisvesting 
wettelijk geregeld wordt. In 
1902 treedt de Woningwet in 
werking. De rijksoverheid ziet de 
zorg voor de volkshuisvesting 
– toen nauw verbonden met de 
gezondheidszorg – voortaan als 
rijkstaak. De gemeenten krijgen 
de plicht tot uitvoering van de 
wet. Ook het particulier initiatief 
dat tot dan toe vergeefs had 
geprobeerd de woontoestanden 
van de arbeiders te verbeteren, 
krijgt nu een kans zich met 

de woningbouw te gaan 
bezighouden.  

Het Rijk stelt aanvankelijk alleen 
geld beschikbaar ter vervanging 
van krotwoningen. Verenigingen, 
stichtingen of vennootschappen 
die ‘uitsluitend in het belang 
van de verbetering van de 
volkshuisvesting’ werkzaam 
willen zijn, moeten eerst door 
het Rijk officieel worden 
‘toegelaten’. De eerste toelating 
vindt plaats in 1904. Een paar 
jaar later treft de regering extra 
maatregelen om de woningbouw 
door corporaties en gemeenten 
te stimuleren. In 1914 wordt in 
Monster woningbouw vereniging 
‘De Goede Woning’ opgericht, 
het is de opmaat tot Arcade.
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1914-1920
Bouwkosten omhoog
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 leidt in ons 
land tot een terugslag in de woningbouw. In de periode 1915-1923 
stijgen de bouwkosten met maar liefst 300%. Op 6 augustus 1917, 
ruim drie jaar na haar oprichting, begint woningbouwvereeniging 
Eensgezindheid voor het eerst in haar prille bestaan met de bouw 
van 28 ‘werkmanschwoningen’ in de toekomstige Sutoriusstraat in 
Poeldijk. Na een voorspoedige bouw kunnen de woningen al in mei 
1918 in gebruik worden genomen. De vastgestelde huren bedragen 
ƒ 3,25 en ƒ 2,75 per week.

Ter Heijde

Sutoriusstraat in Poeldijk

Naaldwijk
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Bewijs van aandeel van wbv Eensgezindheid

Bewijs van aandeel van wbv De Goede Woning

1920-1930
Steunmaatregelen van het Rijk
De sociale woningbouwers leveren de grootste bijdrage 
aan de bouw van nieuwe woningen. Het topjaar is 
1920 als 13.417 corporatie- en 8.242 gemeente-
woningen worden opgeleverd. Als de bouwkosten 
in de jaren twintig weer gaan dalen wordt de 
crisisbijdrage geleidelijk afgebouwd en in 1925 geheel 
afgeschaft. Met diverse steunmaatregelen van het 
Rijk zijn tussen 1915 en 1925 ongeveer 95.000 
woningen gebouwd. In De Lier wordt op 23 april 1930 
woningbouwvereniging De Lier opgericht.Bouwwijze 100 jaar geleden

18



Manier van bouwen in 2014
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Een oogje op het 
eigen pand
Michel van der Gaag, opticiën, Zeestraat 16, Monster

Toen zijn vader de optiek in de Zeestraat twintig jaar 

geleden begon, had Michel van der Gaag nog geen idee 

dat hij de zaak in 2007 over zou nemen. Het zijn intussen 

alweer zeven mooie jaren dat hij samen met Corine van 

Reenen ogen óp- en brillen áánmeet in hetzelfde van 

Arcade gehuurde winkelpand. Maar haalt tegenwoordig 

niet iedereen zijn lenzen via internet? En zijn leesbril bij 

de drogist om de hoek? ‘Nee hoor, zegt Van der Gaag, 

goedkope leesbrillen had je al veel langer en we verkopen 

juist steeds meer lenzen. Mensen zijn voorzichtig met hun 

ogen en laten zich graag deskundig begeleiden. ‘Alleen de 

zonnebrillen,’ geeft hij toe, ‘gaan harder op het internet.’ 

Hij heeft geen klachten over zijn huurbaas, maar zou zijn 

pand best willen kopen. Arcade heeft nog niet toegehapt, 

maar hij ziet het voor zich: ‘toch mooi als dat eens mogelijk 

zou zijn.’ In de tussentijd blijft Michel van der Gaag een 

tevreden huurder.
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Wakker worden 
in eigen galerie
Vika Zamkhavaya, kunstenares, Den Haag

Het was de liefde die kunstenares Vika 

Zamkhavaya elf jaar geleden vanuit Wit-

Rusland naar Nederland bracht. Sinds 

vier jaar heeft ze haar woning pal achter 

de duinen. Eén kamer heeft ze bestemd 

als atelier, maar het hele huis hangt vol 

schilderijen. Ze wordt ’s ochtends wakker in 

haar eigen galerie. ‘My imaginations’ noemt 

ze haar kunstwerken liefdevol en in de talloze 

trefzeker aangebrachte verflagen schemert 

dus de ziel van de kunstenaar. Nou ja, voor 

wie dat wíl en kán zien natuurlijk, daarin is 

iedereen vrij. Net zo vrij als Vika. Met haar 

fantasievolle en kleurrijke doeken heeft ze 

succes in binnen- en buitenland. Tijd om te 

praten heeft ze eigenlijk niet. Er komt een 

tentoonstelling en ze werkt 18 uur per dag 

om alles op tijd af te krijgen. Gelukkig zijn er 

het strand en de zee om te ontspannen. Met 

de liefde is het misgegaan, maar Nederland 

heeft haar omarmd.
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2007 Fusie van Westambacht en Westland Wonen tot Arcade

Fusie van De Goede Woning, Eensgezindheid en Gemeentelijk woningbedrijf Monster

Fusie van woningstichting De Lier en Gemeentelijk woningbedrijf ‘s-Gravenzande

1930-1940
Crisis
In de jaren dertig wordt ons land ernstig getroffen door de 
economische wereldcrisis. Dalende lonen en snel stijgende 
werkloosheid raken ook de volkshuisvestingssector buitengewoon 
hard. Het bezuinigingsbeleid van de regering vergroot de ellende. 
Door middel van huurverlaging proberen woningcorporaties en 
gemeenten de schade te beperken. De regering verlaagt de rente 
de komende jaren tot 3,5%. Dit maakt huurverlagingen mogelijk. 
Het jaar 1934 geldt als een rampjaar voor de Nederlandse sociale 
woningbouw. 

Veranderingen van het straatbeeld
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Door Westambacht geplaatst kunstwerk ‘Geborgenheid’ in de tuin van Arcadië in Monster
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Kleurrijke flat
H.J. Verheij, lid bewonerscommissie flats Monster-Noord, Berkhout 30, 
Monster

Als eerste bewoner betrok mijnheer Verheij in 1976 de flat 

in Monster. Door de woningschaarste waren alle woningen 

meteen verhuurd. Met zijn buren – in die tijd gemeente-

ambtenaren, leraren, onderwijzers – had hij leuk contact. 

Het was in die tijd dat hij lid werd van de bewoners-

commissie en regelmatig bij de woningbouwvereniging over 

de vloer kwam. Je kende elkaar. Als je er binnenstapte was 

het: ‘Ha Koos, hoe gaat-ie!’ Na zo’n jaar of 25, 30 werd het 

tijd voor groot onderhoud. De flat werd geschikt gemaakt 

voor senioren. Mijnheer Verheij verheugde zich op de 

nieuwe bewoners, het zouden leeftijdgenoten zijn. Maar ze 

bleven weg. De flat stond teveel aan de rand van het dorp, 

te ver af van de belangrijkste voorzieningen.

Intussen veranderde de samenleving, kwamen er meer 

vreemde culturen naar het dorp. Het werd kleurrijker, ook 

in de flat. Nu is mijnheer Verheij 80. Hij woont nog steeds 

in zíjn flat en weer is er groot onderhoud. Hij is prima te 

spreken over Arcade: ‘er is veel veranderd de afgelopen 

jaren, maar de woningcorporatie heeft zich altijd als een 

goede huurbaas gedragen. Als er problemen waren werden 

ze direct opgelost. En nu worden de woningen schitterend 

opgeknapt.’
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Het schuurt soms, dat hoort erbij
Sjaak van der Tak, burgemeester gemeente Westland

‘Woningcorporaties hebben het vandaag niet makkelijk,’ aldus burgemeester Sjaak van 

der Tak. ‘De gevolgen van het financiële debacle van Vestia – een strop van 1,8 miljard 

euro – moeten worden gedragen door alle corporaties, dus ook door Arcade. Dat is geen 

sine cure!’ Van der Tak is 10 jaar burgemeester van Westland dat met 100.000 inwoners 

tot de grotere gemeenten van ons land behoort. Hij viert dit jaar zijn eigen jubileum, 

maar feliciteert de 100-jarige van harte, ‘ook al schuurt het soms tussen de gemeente 

en Arcade. Dat geeft helemaal niet, het hoort erbij. Arcade voert een eigen beleid en 

dat resulteert aan de ene kant in zeer goede woningen in het Westland. Maar ‘eigen 

beleid’ heeft ook altijd een andere kant, namelijk dat er mensen zijn die daar kritiek op 

hebben. Als burgemeester heb ik eigenlijk alleen met Arcade te maken wanneer er lastige 

beslissingen moeten worden genomen. Mooi als daar dan iets goeds uit komt.’

28



29

100 jaar deuren openen



Vernieuwing Ter Heijde fase 1

Wederopbouw Ter Heijde na de oorlog

1940-1945 Sloop van alle woningen door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog

1940-1945
Verwoesting
De verwoesting die de Duitse troepen in ons land hebben 
aangericht heeft ook de volkshuisvesting een zware 
slag toegebracht. Oorlogshandelingen – waaronder de 
bombardementen van de geallieerden die in 1943 meer 
dan 10.000 woningen hebben verwoest – brengen het 
totale verlies aan woningen op ruim 83.000. Daarnaast 
worden 41.000 woningen zwaar en 386.000 woningen licht 
beschadigd. De cijfers, afgezet tegen een woningvoorraad 
van 2,2 miljoen woningen eind 1939, spreken boekdelen. 

Michiel de Ruyterstraat voor de oorlog

Woonomstandigheden 100 jaar geleden
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2014 Nieuwbouwwoningen Michiel de Ruyterstraat, Ter Heijde
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Open en  
gastvrij werken
Kasper Hauschultz Hansen, architect kantoor Arcade

‘Een fijn gebouw om in te werken, een fijn 

gebouw om in te zíjn’. Dat was het uitgangspunt 

van de Deense architect Kasper Hauschultz 

Hansen toen hij vijf jaar geleden door KOW 

Architecten betrokken werd bij het ontwerp 

van het nieuwe kantoor van Arcade. Toen 

KOW een jaar voor de oplevering failliet ging, 

bleef Hansen in zijn vrije tijd betrokken bij 

de bouw. Hij woonde de vergaderingen bij, 

nam esthetische beslissingen en begeleidde 

het bouwproces tot de voltooiing in 2013. 

Het nieuwe kantoorgebouw laat Japanse 

en Scandinavische invloeden zien, het is 

‘transparant, strak en sober’, met veel wit en 

glas. Hansen is trots op het eindresultaat. ‘Het 

gebouw heeft een positieve uitstraling, het is 

open en gastvrij, er straalt zoveel rust van uit. 

De groene wanden, het water met de mooie 

goudvissen, het is fijn om ervoor te staan, om 

naar binnen te gaan, om er te werken. Een groen 

gebouw van binnen in de groene omgeving van 

het Westland. Het past hier, het hoort hier. Kijk 

maar eens goed, al dat glas en het puntdak, dit 

gebouw is... een reusachtige Westlandse kas!
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Vrolijke 
ontmoetingen
Karin Pennewaard, regiodirecteur ’s Heeren Loo 

Vijverweg 4-16 is een idyllisch stukje 

Westerhonk in Monster met uitzicht op de 

vijver, het is een heerlijke plek om met elkaar 

te wonen. Met elkaar, dat zijn mensen mét 

en zónder beperking, een bijzondere vorm 

van gezamenlijk wonen door huurders van 

Arcade en cliënten van ’s Heeren Loo. Voor 

Karin Pennewaard van ’s Heeren Loo is het 

inmiddels heel gewoon. ‘Iedereen mag zelf 

weten of hij contact wil hebben met onze 

cliënten,’ zegt ze, ‘geen verplichtingen, hoor. 

Maar we hopen natuurlijk op ontmoetingen 

en die zijn er veel. Wij doen aan omgekeerde 

sociale integratie: we gaan met onze mensen 

de wijk niet in, we halen de wijk naar ons toe.’ 

Veel van de gewone huurders zijn senioren, 

mensen die de tijd hebben om mee te doen 

aan bijvoorbeeld het vrolijke ‘hoedjesfeest’ 

op Koningsdag, de High Tea’s of samen de 

kerstboom versieren. In het begin moet je 

misschien een drempel over, maar al snel 

blijkt hoe dierbaar de ontmoetingen zijn, 

voor álle partijen. Karin: ‘de blijdschap in de 

ogen van onze cliënten krijg je ervoor terug. 

Hun dankbaarheid is onbetaalbaar.’
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1928 Jan Olierookstraat in Poeldijk

1930 Rijnweg in Monster 1934 Dr. van de Brinkstraat in Monster

1940 Julianastraat in Poeldijk

1945-1950
Moeizame wederopbouw
In 1946 blijft de woningbouw productie op 1.593 stuks steken. Vijf 
jaar later, in 1951, ligt het aantal nieuwe woningen overigens nog 
steeds onder de 60.000, zelfs als de gebouwde duplexwoningen 
voor twee worden meegeteld. De woningnood wordt volksvijand 
nummer 1 en zal dat decennia lang blijven.

1958 Evertsenstraat in Ter Heijde
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1951 Molenstraat in Monster

1963 Fresiastraat in Poeldijk

1949 Meidoornstraat in Monster 1957 Dahliastraat in Poeldijk

1949 Taets van Amerongenstraat in Monster

1958 Jan Barendselaan in Poeldijk
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Gewoon 
doorgaan
Mevrouw Oosterveer, bewoonster Wittebrug 58, 
Poeldijk

Hulde voor de 100-jarige! Mevrouw 

Oosterveer is een paar weken jonger 

dan het jubilerende Arcade, dus de 

bloemen zijn voor haar! Een lang leven 

brengt veel van alles: liefde en geluk, 

maar onherroepelijk ook de keerzijde 

ervan. Mevrouw Oosterveer woont 

alweer 19 jaar alleen na het overlijden 

haar tweede echtgenoot. Gelukkig 

heeft ze voldoende aanloop van haar 

kinderen, de tien klein- en dertien 

achterkleinkinderen. Moeite om hun 

namen te onthouden heeft ze niet, 

‘al heten ze heel anders dan vroeger: 

Rick, Tim, Lola ...’. Koken doet ze niet 

meer, maar ze is een meester in het 

opwarmen van de koelverse maaltijden 

die haar zoon wekelijks brengt. Wat 

is het geheim om zo lang te leven en 

zelfstandig te kunnen blijven wonen? 

Mevrouw Oosterveer hoeft geen 

seconde over het antwoord na te 

denken: ‘Valt reuze mee hoor, gewoon 

doorgaan!’ 

38



39

100 jaar deuren openen



40



Niet alle eieren 
in één mand
Daan van der Vorm, directeur aannemersbedrijf Vorm Bouw  
in Papendrecht

Daan van der Vorm is directeur-eigenaar van 

Vorm Bouw. Met 200 werknemers staat dit 

aannemersbedrijf in de top-15 van Nederland. 

Sinds een jaar of twee werken Vorm Bouw en 

Arcade samen in een aantal projecten in het 

Westland. Zo’n samenwerking komt niet één-

twee-drie tot stand. Er wordt op het scherp van 

de snede onderhandeld en er zijn altijd meerdere 

partijen bij betrokken. Mooi als je elkaar dan 

vindt. Het zojuist voltooide Woerdblokeiland in 

Naaldwijk is het voorlopige kroonjuweel en Van 

der Vorm is er trots op. ‘Het is heel bijzonder hoe 

Arcade, ook in de afgelopen financieel magere 

jaren, nergens heeft ingeleverd op de kwaliteit 

van de nieuwbouw. Neem het dure tegelwerk 

in het trappenhuis, een keuze van de architect. 

Klasse van Arcade dat ze dat gehandhaafd 

hebben.’ Of er nog meer opdrachten in het 

verschiet liggen? Daan van der Vorm hoopt het 

van harte, maar hij vindt het normaal dat een 

woningcorporatie om zich heen blijft kijken en 

‘niet alle eieren in één mand legt’.
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Welvaart in wonen 
een goed leven begint met een bord eten en een dak boven je hoofd. dat maakt een 
woning tot eerste levensbehoefte. er zijn meer eerste levensbehoeften, zoals kleding, 
verwarming en een bed. pas als aan onze eerste levensbehoeften is voldaan, kunnen we 
onze levenskwaliteit gaan verhogen. een goed leven is een leven waarin we ons kunnen 
ontwikkelen en het naar ons zin hebben, een leven waarin we ons prettig kunnen voelen. 
dit noemen we ‘welzijn’.

Een deel van ons welzijn wordt 
bepaald door de welvaart. Dit is 
de mate waarin wij tevreden zijn 
met wat we hebben. Welvaart is 
een rekbaar begrip. Wie in 1920 
genoeg geld heeft om een fiets 
te kopen waarmee hij zich snel en 
gemakkelijk kan verplaatsen, zal 
een halve eeuw later pas tevreden 
zijn als hij voor dit doel een auto 
heeft aangeschaft. En wie in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw 
met een kopje thee aan tafel 
ademloos naar een hoorspel 
op de radio zit te luisteren, 
vindt vandaag misschien pas 
voldoening als hij in een tv-stoel 
voor zijn thuisbioscoop ligt. Er is 
steeds meer welvaart nodig om 
ons welzijn op peil te houden. 

De welvaart van de één 
beïnvloedt het welzijn van 
de ander. Wie onderweg 
naar de supermarkt een 
straatnieuwsverkoper tegenkomt, 
weet meteen: die man heeft 
niets. Je kunt je van hem 
afdraaien, doen of je hem niet 
ziet en – al of niet schuldbewust – 
doorlopen. Zijn zichtbare gebrek 

aan welvaart geeft je een 
ongemakkelijk, misschien zelfs 
vervelend gevoel. Op dat moment 
vermindert je welzijn. Je kunt 
ook een krant van hem kopen, 
of een praatje maken. Daarmee 
vermeerder je niet alleen zijn 
welzijn, maar ook dat van jezelf. 
Ander voorbeeld. De buurman 
koopt een auto die jij je niet kunt 
veroorloven. Je voelt afgunst, het 
ergert je. Zijn welvaart is blijkbaar 
groter dan die van jou. Dat besef 
tast jouw welzijn aan.

Hoe meer we bereid zijn de 
welvaart met elkaar te delen, 
hoe groter ons welzijn wordt. 
Gedeelde welvaart maakt een 
goed leven voor iedereen. Ook 
op het gebied van huisvesting. 
Arcade gelooft in eerlijk delen 
om er met elkaar beter van te 
worden. We willen dat iedereen 
zo goed mogelijk kan wonen. 
Wie welvarend woont, voelt zich 
beter en gaat zorgvuldiger met 
zijn woning om. Wij bouwen 
woningen waarvan de hoge 
kwaliteit in het oog springt, níet 
het inkomen van de bewoners. 

We zetten onze deuren open voor 
iedereen, ook voor mensen met 
een mankement. Het bouwen van 
goede en betaalbare woningen 
is de kernactiviteit van Arcade 
en het is de grondslag voor het 
bestaan van woningcorporaties. 
Daardoor vergroten we de 
welvaart en het welzijn van ons 
allemaal.
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1950-1960
Corporaties op een zijspoor
Het is duidelijk dat de centrale overheid voorlopig de dienst 
zal uitmaken. De regering wil het beheer van de 700.000 
woningen die in tien jaar moeten worden gebouwd niet aan 
woningcorporaties toevertrouwen. Hierdoor komt het bestaan 
van de corporaties in het geding. Op 1 januari 1951 wordt een 
algemene huurverhoging van 15% doorgevoerd. De corporaties 
zijn van hun achterban vervreemd. Het bestuurlijk kader is van 
onvoldoende kwaliteit. De financiële afhankelijkheid maakt 
een eigen beleid onmogelijk. De corporaties zijn nog slechts 
administratiekantoren ten dienste van de gemeenten.

2005 Dudok State, Slangekruid in Monster
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Zorg- en dienst-
verlening aan huis
André Vermaas, directeur Vastgoedontwikkeling Stichting Careyn

‘Vroeger zeiden we tegen onze 75- en 80-jarigen: “ga lekker 

bij elkaar zitten, daar word je gelukkig van.” Bejaardenhuizen 

waren dat, ja ja… wij noemen het “misère-eilanden”.’ André 

Vermaas van de Stichting Careyn praat vol vuur over een 

toekomstige maatschappij die een ultieme mix moet zijn van 

mensen en activiteiten. Gezonde mensen naast zieke mensen, 

naast ouderen, jongeren, arm en rijk. Met voorzieningen om 

de hoek en met zorg- en dienstverlening aan de deur. Wat zijn 

Stichting samen met Arcade op Woerdblokeiland in Naaldwijk 

tot stand heeft gebracht komt al een eind in die richting. 

Vermaas: ‘wij hebben onze kennis over zorg en hulpverlening 

ingebracht en Arcade hun kennis over welzijn en wonen. De 

‘synergie’ – de bundeling van kwaliteiten die zo ontstond, was 

enorm en het resultaat is verbluffend.’
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Niet meer oerend hard
Jan Vink, oud-directeur Westland Wonen, Trompet 28, De Lier

Jan Vink was directeur van Westland Wonen. Elke ochtend 

stapte hij op zijn Honda ST 1100. Hij genoot van het 

machtige aanslaan van de motor in de stille straat in De Lier 

en van de rustige rit naar zijn kantoor in ’s-Gravenzande. 

Ooit had hij sportiever gereden, de Honda CBR 600, een 

felle donder. Met zijn vrouw achterop maakte hij tochtjes, 

lekker even weg. Toen Jan 40 werd vond zijn vrouw het 

tijd voor een tweewieler die meer bij zijn leeftijd paste: 

het werd deze zwarte ST 1100. Na de fusie in 2007 en de 

geboorte van Arcade, trok Jan zich terug uit de directie. 

Hij had nog een leven voor zich en zat vol plannen, maar 

een hartinfarct stak een spaak in het wiel. Dat was vijf 

jaar geleden en sindsdien doet Jan het kalmer aan. Wat 

commissiewerk links en rechts, een balletje slaan op de 

golfbaan... Maar het bikers bloed kruipt waar het niet gaan 

kan en langzamerhand trekt Jan er weer meer op uit. Met 

zijn Honda ST 1100 natuurlijk.
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Rond dakvlak van zink met roeven, paviljoen De Masemude in Monster

Vlakke gevelafwerking Waldeck State in Den Haag

Bijzondere kapvorm in Van de Kasteelestraat in ‘s-Gravenzande

Jaren 30 dakvorm in de Rozenstraat in Poeldijk

1960-1962
Nieuwbouw
De nieuwbouw domineert het corporatiewerk. De 
aandacht wordt verlegd van de sociale ontwikkeling 
van de bewoner naar de productie en exploitatie van de 
woning. De huurder wordt object van voorlichting. Het 
gaat erom hem te bewegen tot een vlekkeloos gebruik van 
de woning en een ongestoorde betaling van de huur. De 
miljoenste woning, gebouwd na 1945, wordt betrokken! 
Toch is daarmee de woningnood niet opgelost. Nog 2,8 
miljoen woningen worden de komende halve eeuw aan de 
voorraad toegevoegd. 
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Overstek dakvlak van de Arcadië woningen in Monster
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Monster is mijn dorpje
Mevrouw Samadi, bewoonster Starkenborgh 6, Monster

Het was 1994 toen ik met mijn kinderen van Leeuwarden 

naar de gemeente Westland, destijds gemeente Monster, 

verhuisde. Het was een aangename dag. De zon scheen 

volop en ik probeerde me voor te stellen wat ik in Monster 

zou vinden. Een mooi strand, kleine boerderijen en kassen 

met orchideeën en andere mooie bloemen en planten. 

Dit was me verteld door mijn docent Nederlands voor 

anderstaligen. Zij bewonderde dit klein dorpje. Nu, twintig 

jaar later, is het nog precies zo. Het mooie strand waar 

ik regelmatig wandelingen heb gemaakt, de boerderijen 

waar ik eendjes en lammetjes eten geef en de kassen, waar 

ik Hollandse bloemen koop, de mensen die me elke dag 

vriendelijk groeten. En de mensen van Arcade Wonen die 

altijd klaar staan als wij hen nodig hebben. Een dorp waar 

mijn kinderen zijn opgegroeid, waar ik werkervaring heb 

opgedaan op de basisschool naast mijn huis. Monster is 

mijn dorpje, ik heb me er altijd veilig gevoeld.  

De herinneringen koester ik. Arcade, bedankt voor jullie 

service en klantvriendelijkheid. Ik heb nooit spijt gehad 

van mijn keuze om naar Monster te verhuizen. Ik ben erg 

tevreden over onze eengezinswoning. Over een paar jaar 

wonen wij een kwart eeuw in Monster en dat vieren wij 

graag.
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Daar bij die haven...
Robbert Coops, projectontwikkelaar Arcade

Pal achter de duinen verrijst een gloednieuw stukje stad 

op het voormalige terrein van de Norfolk-Line in de haven 

van Scheveningen. Een ingrijpende gedaanteverandering, 

van bedrijfsgebied naar woongebied. Arcade doet mee en 

hoopt voorjaar 2015 te starten met de bouw van ca. 280 

appartementen. Robbert Coops is als projectontwikkelaar 

van Arcade medeverantwoordelijk voor het welslagen van 

dit omvangrijke project dat stap voor stap gestalte moet 

krijgen. Tussen het eerste idee en de uiteindelijke realisatie 

spelen vele belangen: het belang van de buurt die moet 

worden geïnformeerd over de komende nieuwbouw; dat van 

de gemeente die de vergunningen moet verlenen en van de 

woningcorporatie die een mooi appartementencomplex wil 

neerzetten. Als het Coops lukt om alle partijen tevreden te 

stellen, als de kosten en baten zijn uitgerekend, als de architect 

een ontwerp heeft gemaakt en de toekomstige bewoners 

staan te trappelen om op deze prachtige plek te komen 

wonen, kan er gebouwd worden. Pas als het complex – in 2017 

– is voltooid en de bewoners zijn gearriveerd, is Robbert klaar.
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2013 Renovatie flat Oudenborch in Monster

2011 Renovatie woningen in de Hagemanstraat in ’s-Gravenzande

2013 Oude situatie flat Madesteyn in Monster

1962-1965
Bouwen, bouwen, bouwen
In het midden van de jaren zestig overheerst de euforie 
van de hoogconjunctuur. Industrialisatie van de bouw, 
prefabricage, schaalvergroting, bouwstromen, torenflats. 
Het ene productie record na het andere wordt gebroken. 
In 1964 worden voor het eerst meer dan 100.000 
woningen gerealiseerd. Het jaar daarna 115.000 en 
in 1966 zelfs 122.000! De nieuwe opgave voor de 
woningcorporaties: ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Zij storten 
zich met hart en ziel op deze taak. 
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2013 Renovatie Jacob Marisstraat in Den Haag
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Nooit meer terug 
naar Monster
Mevrouw Verbeek, bewoonster Julianastraat 25, Poeldijk

Met zijn tienen waren ze, toen mevrouw Verbeek 

met man en acht kinderen in 1965 neerstreek 

op nummer 25 in de Julianastraat. En na een 

jaartje wonen meldde zich kindje nummer negen. 

Gezellig alle bedden naast en boven elkaar, het 

was een drukte van belang in huis. Mevrouw 

Verbeek runde het gezin vrijwel in haar eentje, 

want haar man werkte vaak in het buitenland en 

was maar af en toe thuis. Toen ook kind negen uit 

het ouderlijk huis vertrokken was, had mevrouw 

Verbeek nog één wens: terug naar Monster. Maar 

daar dacht haar man anders over. Hij zei: ‘ik ben 

een Poeldijker en ik blijf een Poeldijker!’ Mevrouw 

Verbeek schiet in de lach als ze het zich herinnert: 

‘eerst mócht ik niet terug en nu wil ik het niet 

meer. Bijna 50 jaar heb ik hier alle lief en leed 

gedeeld. Als ik moest vertrekken, o alsjeblieft 

niet zeg... ik zou wegkwijnen.’ 
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Gelukkig hebben 
we wijkagent Frits
Frits Adriani, wijkagent ’s-Gravenzande

We kennen het allemaal, die bijna onbedwingbare 

neiging om het volume open te draaien bij een 

favoriet muziekfragment. Lekker uit je dak te gaan 

met een jankende gitaar of in katzwijm te vallen met 

Jan Smit op tien! Dan is de wereld van ons en hebben 

we met niemand iets te maken. Wij noemen het leven! 

Onze buren noemen het geluidsoverlast. 

Dat zijn diezelfde buren van het afval. Van het wat? 

Van het afval, het vuilnis! Dat wordt hier netjes iedere 

week aan de straat gezet, keurig en op het juiste 

tijdstip. Maar die van hiernaast kunnen het maar niet 

onthouden. Is de vuilniswagen net geweest, zetten 

zij hun zakken buiten. Hoeveel tijd denk je dat de 

meeuwen nodig hebben om de onwelriekende inhoud 

over de hele straat uit te serveren? 

Gelukkig is daar wijkagent Frits om de verhitte 

gemoederen tot bedaren te brengen. En om ons 

op onze verantwoordelijkheden te wijzen. In 

’s-Gravenzande is hij sinds vier jaar één van de twee 

wijkagenten van dienst. Wijkagent Frits is er voor ons 

en... tja, voor onze buren.
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2007 Dresdenweg 8 in ’s-Gravenzande

2008 Zandeveltplein 42 in ’s-Gravenzande

2006 Prinsegracht 42-46 in Den Haag

2002 Van der Horstweg 10 in ’s-Gravenzande

1965-1970
Verandering
Aan het eind van de jaren zestig veranderen de opvattingen 
over wat goed wonen is. Hoogbouw komt in breder kring 
ter discussie. Kaalslag ter wille van ‘ frisse’ en ‘open’ 
nieuwbouw wordt niet langer geaccepteerd. De massaliteit 
van ‘slaapsteden’ en ‘betonwoestijnen’ wordt afgewezen. Het 
tijdperk van grote bouwstromen en industriële bouw is alweer 
voorbij. Vanaf nu gaat het om gezelligheid en geborgenheid. 
Bouwen in de buurt raakt in zwang. Verontrustende 
rapporten verschijnen over de kwaliteit van grote delen van de 
woningvoorraad. Het begrip betonrot doet zijn intrede. 
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1993 Herenstraat 35 in Monster

1994 Acaciastraat 7 in Monster
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Paniek in de buurt
Melanie Schmit, teammanager Doorstroomvoorzieningen 
LIMOR Den Haag

De buurt was in paniek toen de woon voorziening 

voor dak- en thuislozen in het voormalige 

marechausseegebouw aan de Haagse Leyweg 

werd geopend. De weerstand was zo hevig 

dat de gemeente een ‘klankbordgroep’ in 

het leven riep. Daarin zaten Melanie Schmit 

van LIMOR, de wijkagent, mensen van de 

gemeente en buurtbewoners. ‘De mensen 

waren doodsbenauwd,’ zegt Schmit, ‘er was 

zóveel onbekendheid met de situatie waarin 

mensen zonder thuis verkeren. Maar ik loop lang 

genoeg mee om te weten dat het ons allemaal 

kan overkomen. Een huwelijk dat spaak loopt, 

financiële problemen, noem maar op. Het is in 

de meeste gevallen écht niet iemands eigen 

keus om onder een brug te slapen.’ We bieden 

hier prachtige woonvoorzieningen, tijdelijk 

weliswaar, totdat we een behuizing hebben 

gevonden die past bij de persoon. Dak- en 

thuislozen zijn mensen zoals wij, met dezelfde 

emoties, verlangens en (eigen)aardigheden. Daar 

is de buurt inmiddels allang achter gekomen, 

gelukkig!
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Woningmarkt in de lift
J. Borgdorff, directeur van Borgdorff Makelaars

De samenwerking tussen Arcade en Borgdorff Makelaars 

dateert al van zo’n veertig jaar geleden. ‘Een heel 

goede samenwerking,’ benadrukt directeur J. Borgdorff. 

Naast de verkoop van Arcadewoningen, adviseert hij 

Arcade over vraag en aanbod in de woningmarkt. Een 

moeilijke markt waar de financiële crisis van de afgelopen 

jaren zijn sporen heeft achtergelaten. Gelukkig is het ergste 

leed achter de rug en staan de jongste kwartalen weer 

duidelijk in de plus.  

‘Dat is goed nieuws voor ons,’ zegt Borgdorff, ‘en voor 

Arcade. Dat is goed nieuws voor iedereen!’ 

Hij vindt het een uitstekend moment om de 100-jarige van 

harte te feliciteren. ‘Arcade is een betrouwbare partner, die 

geen rare dingen doet, geen onnodige risico’s neemt, maar 

zijn stappen zorgvuldig zet. Ik voel in die zin een grote 

verwantschap met ons eigen bedrijf.’
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Onderhoud en 
nieuwbouw
arcade bezit ongeveer 7.200 eengezinswoningen en 
appartementen. Zo huisvesten we mensen die een beetje 
hulp kunnen gebruiken, zoals jongeren, ouderen, gezinnen 
met een kleinere beurs, mensen met een beperking, 
mensen met een verblijfsvergunning, dak en thuislozen 
en mensen die uit de gevangenis komen. dat heet sociale 
volkshuisvesting. 

Woningen bezitten is één ding, 
ervoor zórgen is iets anders. 
Het beheer omvat veel meer 
dan het innen van de huur. Om 
de kwaliteit van de woningen 
te waarborgen, moet je ze 
onderhouden, opknappen en 
soms zelfs geheel vernieuwen. 

Een huis wordt gemiddeld 
50 jaar oud, daarna maakt het 
plaats voor een nieuw huis. Het 
is de kunst de leefbaarheid van 
het huis gedurende die tijd – en 
tegenwoordig ook langer – op 
hetzelfde niveau te houden. 
Arcade verstaat die kunst. Wij 
renoveren periodiek volgens een 
vastgelegd tijdschema en alle 
woningen komen aan de beurt. 
Zo blijft de kwaliteit van het 
woningbezit op peil. 

Wonen is een actief werkwoord, 
het ontwikkelt zich. Een nieuwe 
tijd brengt nieuwe woonwensen, 
-inzichten en -eisen – bijvoorbeeld 

op het gebied van licht en ruimte 
– waar geen opknapbeurt meer 
tegen opgewassen is. Dan moet 
het huis gesloopt worden om 
ruimte te maken voor nieuwbouw. 
Afscheid nemen van iets ouds en 
vertrouwds valt voor bewoners 
niet altijd mee. Het is een 
emotioneel proces dat aandacht 
en begeleiding vraagt en krijgt. 

Het proces van nieuwbouw is 
ingewikkeld en veelomvattend. 
Er zijn veel mensen bij betrokken, 
het dient veel belangen en kost 
veel geld. Voor Arcade is het 
een kwestie van zorgvuldig 
manoeuvreren, oog hebben voor 
de mogelijkheden en vasthouden 
aan de hoogste kwaliteit. Niet 
kijken naar wat niet kan, maar 
naar wat wél kan. 
Alles met maar één doel: tevreden 
huurders. Als de eerste paal van 
het nieuwe huis geslagen wordt, 
is het meeste werk achter de rug. 

1970-1975
Ontwikkeling
Een nieuwe bedreiging voor het 
zelfstandig opdrachtgeverschap van de 
woningcorporaties is de opkomst van 
projectontwikkelingsmaatschappijen. 
Deze ondernemingen presenteren zich 
bij gemeentebesturen met plannen 
voor integrale ontwikkeling van 
gehele (stads)wijken. In 1973 wordt 
het Nationaal ComputerCentrum 
Woningcorporaties (NCCW) opgericht. 
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Gerenoveerde/gerestaureerde monumentale hofjeswoningen aan de Prinsegracht in Den Haag
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1880 Visserswoningen – Zeilstraat, Scheveningen 1890 Hofjeswoningen – Prinsegracht, Den Haag

1914 Benedenwoning – Fultonstraat, 
Den Haag

1920 Portiekwoningen – Jacob Marisstraat, Den Haag

1940 Eengezinswoningen – Julianastraat, Poeldijk

1921 Monument, Rug aan rugwoningen – Papaverhof,  
Den Haag

1951 Duplexwoningen – Molenstraat, Monster

1880 1890

1920

19501940
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1900 Bel-etagewoning – 
Ammunitiehaven, Den Haag

1930 Hoekwoning – A. van 
Beyerenstraat, Den Haag

1935 Portiek-etagewoningen – Ermelostraat, Den Haag

1895 Beneden/bovenwoningen 
– Ter Heijdestraat, Den Haag

1900 Monumentaal herenhuis – Willem III straat, Den Haag 
(beschermd wonen)

1921 Monument, Rug aan rugwoningen – Papaverhof,  
Den Haag

1900 Bovenwoningen op winkel-
plint – Herengracht, Den Haag

1923 Maisonette-woningen – 
Marcelisstraat, Den Haag

1967 Flat – Valckesteyn, Monster

1900 1910

1930

1960
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1967 Doorzonwoningen – van Swietenstraat, De Lier
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1971 Eengezinswoningen – Duyvenvoordestraat, Monster

1986 Gestapelde woningen – Irenestraat, Poeldijk

2006 Seniorenwoningen – De Masemude, Choorstraat, Monster

1975 Aanleunwoningen – Wittebrug, Poeldijk

2000 Geïntegreerd wonen – Kruithoff, Monster

2007 Jongerenwoningen – Mumsenstraat, ’s-Gravenzande

1976 Wonen aan een woonerf  –    Bronckhorst, Monster

2001 Zorgwoningen – Het Veld, Monster

1970

1990 2000
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1983 Maisonette-woningen – Verdilaan, Monster

2005 Dudok architectuur – Slangekruid, Monster

2008 Gemengde woonvorm – Vijverweg, Monster

1976 Wonen aan een woonerf  –    Bronckhorst, Monster

2001 Zorgwoningen – Het Veld, Monster

2014 Huisvesting dak- en thuislozen Abrigo – Leyweg,  
Den Haag

1983 HVAT-woningen – Van Ostade, Monster

2002 Energiezuinige woningen – Jan Olierookstraat, Poeldijk

2014 Woontoren – Calandkade, 
Den Haag

1980

2010 2020



Petje af voor 
aanpak Oostzijde
Theo Duijvestijn, wethouder Grondzaken en Projecten, 
gemeente Westland

‘Elke m2 grond kan hier in het Westland een dubbele 

bestemming krijgen,’ zegt wethouder Theo Duijvestijn. 

‘In het verleden heeft de gemeente veel gronden 

verworven die nu ontwikkeld worden. Dat doen we als 

gemeente zelf, of samen met partners. Arcade is een 

stevige partner als het gaat om sociale huisvesting. 

Ze zijn goed in het herstructureren van oude wijken. 

Die samenwerking, dat samenspel, gaat gepaard met 

stevige discussies. Maar er is altijd de bereidheid 

om er met elkaar uit te komen.’ Duijvestijn stelt: ‘het 

Westland is ongeveer 9.000 ha. groot. Daarvan is 

4.800 ha. in gebruik voor de glastuinbouw die de 

helft van die ruimte nodig heeft voor kassen. En er 

is 600 ha. voor bedrijven die voor 80% agrarisch 

georiënteerd zijn. Je kunt dus zeggen dat de ruimte 

die voor woningen overblijft enigszins onder druk 

staat. Maar er is zeker tot 2030-2035 meer dan 

genoeg.’ Duijvestijn prijst Arcades aanpak van de 

Oostzijde in ’s-Gravenzande. ‘Arcade heeft hier niet 

alleen mooie nieuwe woningen gebouwd maar ook 

– door de ruime opzet van de wijk, de aanleg van 

groen, parkeerplaatsen en speelvoorzieningen – een 

substantiële bijdrage geleverd aan de leefbaarheid. 

Arcade is dus meer dan alleen een sociale huisvester.’
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Net zo graag als 
tennissen
Ada Oosterveer, receptioniste Arcade

Voor veel huurders is ze het gezicht van 

Arcade. Receptioniste Ada Oosterveer 

verwelkomt iedereen die het kantoor van 

Arcade bezoekt. Ze is het eerste en vaak 

enige aanspreekpunt bij zaken die aan de 

balie in de fraaie entreehal kunnen worden 

afgehandeld. Van een huuropzegging, het 

maken van afspraken en van het betalen 

van de huur tot het inschrijven bij woonnet-

Haaglanden. Meestal gaat het goed, maar af 

en toe staat ze tegenover een boze bezoeker. 

‘Bijvoorbeeld iemand die na een scheiding 

zijn huis uit moet en vindt dat Arcade à la 

minute voor een nieuwe woning moet zorgen. 

Dat kan natuurlijk niet altijd en dan stuit je op 

onbegrip. Dan komt de frustratie eruit. Wat 

ik in zo’n geval doe? Ik luister – luisteren doet 

al veel... en ik geef aan dat ik het begrijp. Een 

luisterend oor en – als er ruimte voor is – een 

beetje humor helpen bijna altijd. Soms heb je 

een burenruzie, dan voel ik me net de rijdende 

rechter. Ik probeer mensen altijd met een 

opgewekt gevoel bij ons te laten vertrekken. 

Het is heerlijk werk, het is mijn hobby, ik doe 

het net zo graag als tennissen.’
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2003 Rijnweg in Monster

2002 Jan Olierookstraat in Poeldijk

2014 Arcade Halve Marathon in Naaldwijk

2003 Tjalk en Klipper, Eliasdreef in Poeldijk

1975-1980
De markt vraagt, de markt krijgt
In de loop van de jaren zeventig wordt steeds duidelijker 
dat in het bouwbeleid te lang al te veel nadruk is 
gelegd op het huisvesten van standaardgezinnen in 
standaardwoningen. Op 1 april 1977 verschijnt het 
Structuurschema Volkshuisvesting met aandacht 
voor de verandering in de bevolkingsopbouw en voor 
maatschappelijke ontwikkelingen die de verwachting 
rechtvaardigen dat ‘binnen een tiental jaren circa 60% 
van de bevolking zal bestaan uit alleenstaanden en 
tweepersoonshuishoudens.’
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2000 Arcadië in de Kruithoff in Monster
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De baas in huis
Jeannet Hubbeling, voorzitter VAC, Wateringseweg 22, Poeldijk

Het ontwerpen en bouwen van woningen was van oudsher mannenwerk. Raar eigenlijk 

dat het mannen waren die beslisten over voorzieningen die juist door vrouwen werden 

gebruikt. Want wie waren er de hele dag in die woning bezig? Wie stonden in de 

door mannen ingedeelde keuken? Juist, de vrouwen! Jeannet Hubbeling is voorzitter 

van het VAC, de Vrouwen Advies Commissie voor de woningbouw. De leden van 

het VAC denken mee met architecten en woningcorporaties over vrouwvriendelijke 

aanpassingen in woningen. Jeannet werkt zo al jaren samen met Arcade. Haar boerderij 

heeft een geschiedenis. Sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw was hij in het bezit 

van de gemeente Den Haag die geen oog had voor het langzaam verloederende 

monumentale pand. De woningbouwvereniging in Poeldijk – het latere Arcade – 

ontfermde zich erover. Een plan om er meerdere woningen in te maken, mislukte 

waarna de gemeente Monster de boerderij kocht en in 1991 in een openbare verkoop 

beschikbaar stelde aan haar inwoners. Jeannet Hubbeling en haar man durfden de koop 

aan. Ze maakten van het vervallen bouwwerk weer een monumentale verschijning die 

van binnen uiteraard vrouwvriendelijk werd ingedeeld! 
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‘Ik knip geen balkon van de tekening’ 
Reimar von Meding, architect KAW Architecten

‘Accepteer het normale, dan wordt het bijzonder’, zegt architect Reimer von Meding op de 

website van KAW Architecten. ‘Iedereen moet fijn en mooi kunnen wonen,’ legt hij uit, ‘dan is 

het aan mij, aan ons, om iets bijzonders te bouwen. Ik wil kwalitatief hoogwaardige woningen 

maken, het onderste uit de kan halen binnen het afgesproken budget.’ De Oostzijde in  

’s-Gravenzande is een goed voorbeeld. Mooie appartementen met grote balkons, een ruime 

groenstrook voor de deur en voldoende parkeergelegenheid. En voor elke beurs, want 

hier staan sociale huurwoningen en koopwoningen zij aan zij. ‘Als architect leg ik de lat zo 

hoog mogelijk,’ gaat Von Meding verder, ‘zowel esthetisch als in gebruikskwaliteit. Als we 

het ontwerp vanaf de tekentafel tot leven gaan brengen en het budget dreigt te worden 

overschreden, gaan we niet snijden in de kwaliteit. Dan knippen we er geen balkon af. In plaats 

daarvan leggen we het totale ontwerp opnieuw op tafel om een oplossing te zoeken. In het 

geval van de Oostzijde konden we door het minimaal verkleinen van alle woningen een extra 

woning bouwen waarmee de kostenoverschrijding werd goedgemaakt. We zijn idealisten, 

maar wel realistische!
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2005 De Mandenmaker aan de Mandenmakerstraat in ’s-Gravenzande

2005 Dudok State aan de Slangekruid in Monster

2005 Heemwerf in De Lier

2005 De Rederijker aan de Veilingkade in ’s-Gravenzande

1980-1990
Woningnood de baas
De rijksoverheid trekt zich in hoog tempo uit de 
sector volkshuisvesting terug. Er is sprake van 
privatisering, decentralisatie en verzelfstandiging. De 
direct betrokkenen – bewoners, woningcorporaties en 
gemeenten – zullen zelf naar goede oplossingen voor 
de volkshuisvestingsproblemen moeten zoeken. Er is 
nog steeds sprake van een officieel woningtekort, maar 
op bepaalde plaatsen bestaan er overschotten aan 
bepaalde categorieën woningen. De woningnood is niet 
langer ‘volksvijand nummer één’.
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2005 Le Corbusier aan Duinpan in Monster
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Toekomstmuziek
Daniëlle Roem, bewoonster Zandeveltweg 90 ’s-Gravenzande

Daniëlle Roem is met haar 21 lentes Arcades jongste huurster. Samen 

met dochter Melody bewoont ze een fijne maisonnettewoning midden 

in ’s-Gravenzande. Melody’s vader was eerst ook van de partij, maar die 

woont intussen een eindje verderop. Niet dat ze het niet goed met elkaar 

kunnen vinden, maar ieder in zijn eigen huis gaat beter dan samen onder 

één dak. Daniëlle’s dagen zijn vol. Vijf dagen per week zit ze op school 

en als ze klaar is haalt ze Melody op van de kinderopvang en wacht het 

huishouden. ‘Ik woon hier ideaal’’ zegt Daniëlle, ‘de kinderopvang zit om 

de hoek; de bus en de supermarkt zijn vlakbij. Ik hou genoeg tijd over om 

met Melody te spelen.’  

Daniëlle is een jonge moeder met ambities. ‘Nu volg ik de opleiding 

‘Secretaresse niveau 4’. Als ik die heb afgerond, ga ik verder met de hbo-

studie ‘Mens, dier en milieu’. Dan sta ik over een paar jaar voor de klas als 

lerares biologie!’ 
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Een nieuw huis is 
weer beter dan het 
oude
Ben Roestenburg, facilitair manager Arcade

Bijna veertig jaar is Ben Roestenburg in verschillende 

functies werkzaam in de volkshuisvesting. Hij heeft 

diverse fusies en de groei van de sector van dichtbij 

meegemaakt: ‘Toen een aantal corporaties met elkaar 

verder ging onder de naam ‘Westambacht’ begonnen 

we vanuit een oude groentewinkel. We hadden 2.400 

woningen maar moesten de organisatie opnieuw 

opbouwen.’ Ben houdt van opbouwen. En van mensen. 

‘Er komt een eind aan alles, ook aan de levensduur 

van een huis. Dan moet het plaatsmaken voor een 

nieuw huis. Daar schrikt een bewoner van. Wordt zijn 

huis gesloopt? Dat voelt alsof je aan zijn geschiedenis 

komt, zijn herinneringen, zijn leven. In zo’n periode van 

afbreken en opbouwen moet je de bewoner zorgvuldig 

begeleiden. Niet alleen vooraf, maar ook tijdens het 

proces neem je hem hier in mee. Dat lukt meestal wel, 

een nieuw huis is altijd weer beter dan het oude, het 

is aangepast aan de eisen van nu en voorbereid op de 

toekomst. Is dat besef tot de bewoner doorgedrongen, 

dan kan hij vaak niet wachten om zijn gloednieuwe 

voordeur binnen te gaan.’
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2007 Mr. Schokkingstraat in ’s-Gravenzande

2007 Sluiswachterstraat in ’s-Gravenzande

2006 De Masemude aan de Choorstraat in Monster

2007 Mr. Bruntstraat in ’s-Gravenzande

1990-2000
Samen op eigen benen
Nagenoeg alle bestaande financiële banden met de rijks overheid 
worden doorgesneden. Corporaties zijn zowel organisatorisch en 
financieel als in wettelijk opzicht zelfstandig geworden. 
Woningstichting De Lier, Woningcorporatie Naaldwijk en 
Westambacht vinden elkaar op 24 maart 1999 in de Vennoot-
schap Arcade. De Vennootschap heeft tot doel de kwaliteit van 
de dienstverlening aan haar klanten verder te verbeteren en haar 
positie te versterken op een woningmarkt die zich kenmerkt door 
professionalisering en schaalvergroting.
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2008 Vijverweg op ‘Het Westerhonk’ in Monster
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Ter Heijde in de lift
Astrid Leurink, voorzitter HINT, Van Speijkstraat 26, Ter Heijde 

Het bericht zorgde voor onrust in de wijk. Het was 2007 en Arcade 

had een futuristisch plan om het ingeslapen Ter Heijde nieuw leven 

in te blazen. Het ging gloednieuwe woningen bouwen waar nu 40 

verouderde eengezinswoningen stonden. De oude huizen gingen op 

de schop, de bewoners moesten tijdelijk verkassen. De emoties liepen 

op – Arcades goede bedoelingen ten spijt – want waarom moest er 

iets veranderen? De mensen woonden hier best en de huren waren 

laag. 

Astrid Leurink ging met haar HINT (Heijdse Inspraak Nieuw Ter Heijde) 

namens de bewoners met Arcade in gesprek. Zelf stond ze achter 

de nieuwbouwplannen, er moest iets gebeuren om, zoals ze het zelf 

zegt ‘de vitaliteit in het dorp terug te krijgen’. Verschillende typen 

woningen konden zorgen voor een gevarieerder bewonerspalet. Hoe 

aantrekkelijker Ter Heijde werd voor jonge gezinnen, hoe beter de 

vergrijzing kon worden bestreden. Nu, zeven jaar later, denkt Astrid 

dat de bemiddeling door HINT redelijk is gelukt. De aanvankelijke 

plannen werden waar mogelijk aangepast aan de wensen van de 

bewoners. De nieuwbouw is gestart en vindt duidelijk bijval. Veel van 

de oude bewoners stellen hun mening bij, lijken zelfs een beetje trots 

op de nieuwe glans over hun oude dorp...
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Goed in de verf
J. van den Ende sr, eigenaar schildersbedrijf J. van den Ende 

Schildersbedrijf J. van den Ende startte bijna 38 

jaar geleden. Je had oprichter J. van den Ende en 

er was één medewerker.

Van den Ende herinnert zich helder hoe hij door 

Woningbouw vereniging De Goede Woning werd 

uitgenodigd een prijsopgave te doen voor het 

schilderwerk in het complex Ruysdael/Ravesteijn 

in Monster. Hoe hij die opdracht binnenhaalde en 

hoe hij samen met zijn enige personeelslid de klus 

klaarde. Dat was 35 jaar geleden. Het bleek het 

begin van een samenwerking die via ‘De Goede 

Woning’ en ‘Westambacht’ in dit jubileumjaar van 

Arcade wordt bekroond met de grootste opdracht 

tot dusver: het schilderwerk van 17 projecten.

J. van den Ende heeft inmiddels ‘Sr.’ achter zijn 

naam geplakt, want zoon ‘J. van den Ende Jr’ is 

sinds januari 2013 mede-directeur van het bedrijf 

dat vandaag 15 man personeel telt, onder wie 

drie zonen (de vierde begon voor zichzelf), twee 

dochters en twee schoonzonen.

De conclusie moge duidelijk zijn: het familiebedrijf 

J. van den Ende staat goed in de verf! 
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Kopen en verkopen
naast het beheren en bouwen van woningen, koopt en verkoopt arcade ze ook. 
Bestaande panden worden aangekocht en geschikt gemaakt voor huurders. Vaak knapt 
een oude buurt daarvan op. 

Neem die paar straten in de 
Haagse Schilderswijk, met 
de veelzeggende naam ‘de 
vergeten driehoek’. Geen 
woningcorporatie wil zijn 
vingers branden aan dit min 
of meer opgegeven gebied bij 
Hollands Spoor. Een vrijstaat 
van intimidatie, drugsoverlast 
en krakers. Slopen is het 
devies. Maar nadere inspectie 
door Arcade leert dat de 
detaillering van de gevels en de 
boogconstructies in de portieken 
te mooi zijn om zomaar af te 
breken. Langs juridische weg 
worden de illegale bewoners 
uitgezet. Grootschalige 

renovatie maakt de uitgewoonde 
huizen geschikt voor één- en 
tweepersoons huishoudens. 
Woningen voor studenten, voor 
medewerkers in de zorg. De 
spanning verdwijnt, de buurt 
haalt opgelucht adem. 

Elke tijd heeft zijn eigen 
woningbehoefte. Het 
woningbezit van Arcade moet 
worden aangepast aan de 
toekomstige vraag. Woningen 
die in de toekomst dreigen over 
te blijven, worden verkocht. Het 
geld van de verkoop stoppen 
we in een pot voor moeilijk te 
financieren projecten, zoals 

de CalandTower in Den Haag. 
De architectuur is speels en 
vernieuwend, voornamelijk door 
de onregelmatige verdeling van 
de balkons. Dit kostbare gebouw 
kon mede dankzij ons spaarpotje 
van de grond komen. 

2013 CalandTower aan de Laakhaven in aanbouw
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De verdeling van  
de balkons geven 
een speels effect

2014 Realisatie van de impressie (links) van de woontoren aan de Calandkade
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Wordt u al geholpen?
Mevrouw Heppe, vrijwilligster

Mensenmens Claire Heppe is drukdrukdruk, ze heeft nauwelijks tijd 

om thuis te zijn, vliegt van adres naar adres om te helpen, te koken, 

te redderen. Waar is Claire? Daar gaat Claire! ‘Foto’s maken bij de 

Backerhof? Leuk hoor, maar heb ik er wel tijd voor?’

Veertig jaar lang dreef Claire haar geschenkenwinkel in de Voorstraat 

in Poeldijk. Haar man had zijn eigen werk als jurist in Haarlem, maar hij 

stond vierkant achter zijn ondernemende vrouw zodat het voelde of 

de winkel van hun samen was. Toen hij dertien jaar geleden overleed, 

had Claire er geen lol meer in. Ze verkocht de zaak en stortte zich 

hartstochtelijk in het vrijwilligerswerk. Voor De Zonnebloem op 

huisbezoek, eten opdienen in de Terwebloem en koken in de Backerhof. 

Elke dag voor en onder de mensen, ze vindt het heerlijk!
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Het woongenot 
voorop
Rob Vroombout, voorzitter Huurdersvereniging Westland, 
Ruysdael 58, Monster

Rob Vroombout is de tevreden huurder van dit 

woonpaleisje in Monster. 99 woningen stonden er 

in zijn wijk toen hij de zijne 40 jaar geleden betrok. 

Niet één van die woningen heeft de stolpramen 

en het glas-in-lood van Robs huis. O ja, dat had 

woningbouwvereniging De Goede Woning wel 

gewild, maar het bleek veel te duur. Aan Robs 

huis hadden ze geen kosten gehad, die had dat 

fraais aan zijn gevel uit eigen zak betaald. Rob 

is een ondernemend mens. In een vorig leven 

was hij werkzaam in de aannemerij en daarna 

bij diverse woningbouwverenigingen hoofd van 

de onderhoudsdienst. Nu is hij voorzitter van de 

Huurdersvereniging Westland. Een verantwoordelijke 

klus waarvoor hij regelmatig tegenover Arcade 

aan de vergadertafel plaatsneemt. Als voorzitter 

bemiddelt hij samen met het hoofdbestuur tussen 

huurders en woningbedrijf. Rob is al die tijd gewoon 

Rob gebleven in zijn Monsterse huurhuis waarin hij 

ooit zelf een nieuwe keuken bouwde. In een huurhuis? 

‘Ja hoor, je wilt het toch naar je zin hebben? Waarom 

zou je dat alleen maar in een koophuis doen? Als je 

dat verkoopt slopen de nieuwe bewoners zo’n keuken 

er toch weer uit.’
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De hoofdingang gelegen aan de Duinpan in Monster

Overzicht complex Le Corbusier

Le Corbusier in De Grote Geest in Monster

2000-2004
Huurwoningnood
Uit de bedrijfstakgegevens van woningcorporaties blijkt dat een 
huurwoning een schaars goed begint te worden. De wachttijd voor 
een huurwoning in Nederland is in 2001 gestegen naar gemiddeld 
2,6 jaar, terwijl dat in 2000 nog 1,9 jaar was. De vier grote steden 
spannen de kroon met een wachttijd van gemiddeld 8 jaar. Van 
leegstaande woningen is in Nederland nauwelijks meer sprake. 
Ook in het Westland is de vraag naar huurwoningen toegenomen. 
Op 1 juli 1997 stonden er 2.387 woningzoekenden alleen voor een 
huurwoning ingeschreven. Per 1 juli 2002 is het aantal huurwoning-
zoekenden opgelopen naar 3.799, een stijging van bijna 60%.
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Specifieke architectuurelementen van Le Corbusier
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Sneller dan Lindsay 
van Marrewijk
Lindsay van Marrewijk, atlete, Dennenpad 64, ’s-Gravenzande

‘Lindsay, hoe gaat het met je blessure?’ Hoe 

vaak ze die vraag niet heeft gehoord. En elke 

keer kon ze wel door de grond zakken. Ja, ze 

was geblesseerd, maar het was geen gewone 

loopblessure. Het waren niet de klassieke 

zorgenkindjes van de marathonloper die Lindsay 

van Marrewijk parten speelden. Het waren 

ongelukkige privéjaren en de huwelijksscheiding 

en de nasleep ervan die haar wereld in de zomer 

van 2013 op zijn kop zetten. Hierdoor ging het 

lopen niet meer. Niet dat ze het niet probeerde. 

Maar het lichaam kon dit allemaal niet meer aan. 

Tijdens een rustig loopje werd ze voorbijgerend 

door een oudere man. Alsof ze stilstond. ‘Dat ik 

dat nog mag meemaken,’ had die man geroepen, 

‘ik ben sneller dan Lindsay van Marrewijk!’ Ze 

kan er wel om lachen. Want het gaat alweer 

beter, veel beter. Ze heeft haar fijne appartement 

kunnen houden en een leuke nieuwe baan erbij 

gekregen. De omvang en intensiteit van de 

trainingen nemen toe. Marathonloopster Lindsay 

van Marrewijk, hét gezicht van de Arcade Halve 

Marathon, komt eraan!
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Gelukkig kan Arcade 
tegen een stootje
Peter de Zoete, manager Planning en Control (afd. financiën) Arcade 

Arcade is een modern bedrijf dat verder kijkt dan vandaag. 

Dat betekent dat je plannen uitstippelt voor de komende 

jaren en dat je die kunt financieren. En dat je je strategie 

 zonodig aanpast aan nieuwe omstandigheden. Peter de Zoete 

is  betrokken bij het financieel doorrekenen van de toekomst-

plannen van  Arcade. Daarnaast houdt hij de financiële 

voortgang in de gaten. Hij verzorgt de rapportages zowel 

aan Arcade zelf als aan de overheid. Het is verantwoordelijk 

en  afwisselend werk. Afwisselend vooral door de steeds 

wijzigende wet- en regelgeving van de overheid. ‘Door wat er 

bij andere woningcorporaties de afgelopen jaren is misgegaan, 

is het logisch dat de overheid strenger is geworden. Maar 

het steeds ver anderende beleid heeft grote invloed op onze 

bedrijfs voering en het financiële resultaat. Gelukkig kan 

Arcade tegen een stootje en zijn we volop bezig met het 

onderhouden en  bouwen van woningen.’ Peter werkt nu twee 

jaar bij Arcade, en met plezier. ‘Woningcorporaties hebben 

over het algemeen een stoffig imago. Merk ik hier niets van. 

Dit is een beweeglijke  organisatie die met zijn tijd meegaat. 

Het enige waar wij aan vast houden is de hoogst mogelijke 

kwaliteit van wonen.’ 
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2010 Hofje aan de Prinsegracht in Den Haag

2008 Van de Kasteelestraat in ’s-Gravenzande

2010 Willem III straat in Den Haag

2011 Waldeck State aan de Strausslaan in Den Haag

2004-2005
Een nieuwe gemeente
Na een herindeling van vijf van de zeven Westlandse gemeenten: 
Monster, Naaldwijk, Wateringen, De Lier en ’s-Gravenzande komt 
op 1 januari 2004 de gemeente Westland tot stand. De gemeenten 
Schipluiden en Maasland gaan op in de gemeente Midden Delfland. 
Per 1 januari 2005 is één woonruimteverdeelsysteem ingevoerd 
voor de regio Haaglanden. In het nieuwe systeem worden de 
woningzoekenden ingeschreven. Na inschrijving en betaling van € 
10 ontvangt de woningzoekende een woonpas. Hiermee kan hij zelf 
reageren op een vrijgekomen woning die via een advertentie in de 
woonkrant of op www.woonnet-haaglanden.nl wordt aangeboden. 
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2011 4Young aan het Dennenpad in ’s-Gravenzande
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Prettig als je je eigen huis 
in en uit kunt
Annemiek Koremans, voorzitter Platform Gehandicapten Westland

Ook in het Westland worden de mensen steeds ouder en ook hier 

komt de ouderdom met gebreken. Vroeger kwam je dan in een 

verzorgingstehuis terecht. Tegenwoordig blijven we het liefst zo lang 

mogelijk thuis, maar daar zijn onze woningen niet op voorbereid. 

Trappen en drempels staan in de weg, wc’s zijn te krap. Annemiek 

Koremans werkt al vanaf 1990 met haar Platform Gehandicapten 

Westland actief samen met Arcade. Niet alleen voor gehandicapten, 

maar dus ook voor ouderen. ‘De bestaande huisvesting voor 

ouderen is niet adequaat,’ zegt Annemiek, ‘maar samen met Arcade 

zorgen we ervoor dat alle nieuwe woningen dat wél zijn. Prettig als 

je je eigen huis in en uit kunt. En dat van je kinderen! Alle woningen 

moeten aangepast worden en Arcade komt ons daarin tegemoet. 

Wij hebben inspraak bij álle nieuwbouw en toetsen de bouw-

tekeningen op toegankelijkheid. De Jan Olierookstraat is de eerste 

straat met aanpasbare woningen. Alles is gelijk vloers, er zijn geen 

drempels, de deuren zijn breder en er kan ruimte worden gemaakt 

voor rolstoelgebruikers. De seniorenwoningen verderop  hebben 

weliswaar één verdieping, maar ook een lift!
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Ik controleerde 
zelf de kapotte 
pleedeksels
Arie Hoekstra, oud-commissaris Arcade

Ruim 35 jaar lang was Arie Hoekstra bestuurlijk 

betrokken bij verschillende woningcorporaties 

die elkaar later onder de vlag van Arcade 

zouden vinden. Van lid van de ledenraad en 

daarna bestuurslid van ‘De Goede Woning’ via 

diverse voorzitterschappen tot commissaris 

van Arcade. ‘Toen ik kwam hadden we 680 

woningen, toen ik vertrok 7.000!,’ zegt 

Hoekstra. Hij is niet rouwig om zijn (statutair 

verplichte) vertrek. ‘Een goede commissaris 

heeft vandaag de dag een passende opleiding 

genoten. Hij heeft geleerd hoe hij een 

jaarrekening moet lezen. Zo’n opleiding heb ik 

nooit gehad. Ik controleerde indertijd zelf de 

kapotte pleedeksels en ontwierp werkbonnen. 

Voor het maken van kopieën gingen we naar 

het postkantoor op de hoek. Je groeide als het 

ware op samen met het bedrijf.’ Hij prijst de 

huidige directeur van Arcade, René Lemson. 

‘Wat mij betreft is die man een voorbeeld voor 

de branche. Hij is slim en zuinig, omdat hij altijd 

goed in de gaten heeft gehouden dat hij werkt 

met de centen van een ander.
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2006
Fusie
Op 2 oktober 2006 koopt Westambacht ruim 750 verhuur eenheden, 
voornamelijk sociale huurwoningen, in Den Haag. De aard van 
de woningen is zeer verschillend, variërend van portiekflats en 
eengezinswoningen tot hofjeswoningen. Op 29 december 2006 
is Westambacht met Westlands Wonen gefuseerd. De ‘nieuwe’ 
woningcorporatie heet: Arcade mensen en wonen en bezit circa 
6.500 verhuureenheden in Monster, Ter Heijde, Poeldijk, De Lier, 
’s-Gravenzande, Heenweg en Den Haag. 
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Jong en oud proosten onder 
hetzelfde dak
Liesbeth Koornneef, directeur Stichting Kinderopvang Kwest

Soms lijkt een idee zo simpel dat je je afvraagt waarom het niet veel eerder 

is bedacht. Als nieuwe huurder van Woerdblokeiland zorgt Stichting Kwest 

voor een primeur in het Westland: kinderopvang in een huis voor ouderen. 

Liesbeth Koornneef is directeur van Kwest: ‘Toen we jaren geleden hoorden 

van de nieuwbouw voor Woonzorgcentrum Careyn Pijletuinenhof hebben 

we contact opgenomen met Arcade. Zij hebben ons idee omarmd en bij de 

bouw rekening gehouden met onze wensen. Zo grenst de speelplaats van 

de kinderen aan het terras van de ouderen.’ Koornneef is overtuigd van het 

succes van de activiteiten die gericht zijn op het contact tussen ouderen 

en kinderen. Voor ouderen is het contact een medicijn tegen eenzaamheid. 

En kinderen krijgen er oma’s en opa’s bij. Wat voor activiteiten er zoal zijn? 

De ‘limonade-activiteit’ in het restaurant bijvoorbeeld: ‘Waarom zouden 

ouderen hun koffie aan de ene kant van de muur drinken en de kinderen hun 

limonade aan de andere kant? Samen is toch veel gezelliger!’
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Bouwen doe je samen
Jan-Willem van den Beukel, gemeenteraadslid Westland

Compromissen zoeken, geven en nemen, elkaar vinden 

en iets tot stand brengen… dat heet ‘samenwerken’. 

Het is een essentiële bezigheid voor CDA-raadslid Jan-

Willem van den Beukel. ‘Van de grond af iets opbouwen, 

letterlijk en concreet iets neerzetten waar eerst niets 

was, zoals met nieuwe woningen... dat heeft me altijd 

gefascineerd.’ Als beginnend raadslid was Van den Beukel 

vanaf 2002 betrokken bij het vraagstuk van de huisvesting 

voor jongeren. ‘Het stond hoog op de politieke agenda, 

omdat jongeren wel in de regio wilden blijven, maar hier 

geen betaalbare woningen konden krijgen.’ Met de hele 

gemeenteraad van Westland maakte hij een tocht langs 

de elf ‘dorpen’ binnen de gemeente, om de aanpak van 

de jongerenhuisvesting te inventariseren. Door intensieve 

samenwerking tussen de politiek en de woningcorporaties 

is er de afgelopen jaren een aantal mooie resultaten 

geboekt. ‘Het is een spanningsveld van belangen waarbij 

het behalve om nieuwe woningen ook gaat om zaken als 

parkeermogelijkheden, groenvoorzieningen en financiën.’ 

De samenwerking met Arcade leidde tot verschillende 

geslaagde complexen, zoals deze jongerenwoningen 

in ’s-Gravenzande. Van den Beukel hoopt dat er in de 

toekomst, in goed onderling overleg, nog veel moois tot 

stand kan komen met deze gezonde 100-jarige.
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Bijzondere 
woonvormen
een moderne sociale samenleving is gemêleerd. Mensen 
in alle soorten en maten, kleuren en smaken leven met en 
naast elkaar.

Het is een kwestie van beschaving 
om elkaar ruimte en aandacht 
te geven. Zoals wij zelf willen 
wonen, gunnen wij het anderen. 
Door met en naast elkaar te 
wonen, ontwikkelen we ons 
sociale gevoel en de bereidheid 
om anderen te accepteren en 
bij te staan. Ook als die anderen 
lichamelijk of geestelijk beperkt 
zijn. Vanuit deze visie ontwikkelen 
we bij Arcade woonvormen 
waarin onze eigen huurders in één 
complex wonen met mensen met 
een beperking. Daartoe werken 

we samen met verschillende 
zorgorganisaties. Zo vergaren 
we kennis over de noodzakelijke 
woonaanpassingen voor mensen 
die op zorghulp aangewezen zijn.

2001 Zorgwoningen op Het Veld in Monster
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2011 Geïntegreerd wonen in Waldeck State, Strausslaan in Den Haag
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Geheimtip aan 
de Noordwal
Herman Taal, voorzitter van Vrij Theater, Noordwal 484, 
Den Haag

Aan de Noordwal in Den Haag staat een 

piepklein theater. Krap vijftig man publiek 

kan meegenieten van de amateurtoneel-

voorstellingen die het Vrij Theater er 

produceert. Herman Taal is voorzitter van het 

bestuur. Hij geeft ruimte aan veertig vrijwilligers, 

zonder uitzondering enthousiaste toneel-

liefhebbers die het licht bemannen, rekwisieten 

timmeren, souffleren, met stoelen sjouwen en 

de bar bedienen. Ze doen nog tientallen andere 

klussen, want er is altijd veel werk te verzetten 

rondom de stukken die Vrij Theater jaarlijks 

opvoert. Van klassieke meesterwerken tot 

avantgarde toneel, er is ruimte voor diversiteit. 

Vrij Theater vraagt regisseurs en toneelspelers 

uit de regio een toneelstuk naar keuze voor 

hun rekening te nemen. Per jaar staan er zo vier 

verschillende producties op het toneel. Kom 

dus naar het theater aan de Noordwal. Als je 

tenminste een kaartje kunt bemachtigen. 
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Jawoord aan Ashwin 
en de Schilderwijk
Astrid Narain, coach Zumba fitness, voormalig Miss India Worldwide; 
bewoonster Arcade huurwoning Jacob Marisstraat 67, Den Haag

‘Sommige mensen vinden het maar niets als ze horen 

dat je in de Schilderswijk woont,’ zegt Astrid Narain, 

‘maar het is hier juist gezellig, de mensen zijn aardig 

en gastvrij, ze staan altijd voor je klaar!’ Samen 

met Ashwin bewoont ze een ruime woning met 

grote achtertuin in de Jacob Marisstraat. Ze woont 

er heerlijk, voornamelijk doordeweeks, want in de 

weekeinden vliegt ze als Zumba fitness-coach over 

de wereld. Frankrijk, Italië, Noorwegen, de Verenigde 

Staten… ja, ze gaat overal naartoe om fitness-

instructeurs bij te scholen. Daarnaast studeert ze film 

en literatuur aan de Universiteit van Leiden, want 

in een getraind lichaam past een getrainde geest. 

Wereldburger Astrid Narain vond in 2012 ook nog 

even tijd om namens Nederland in Maleisië de Miss 

India Worldwide verkiezing te winnen. Duizelt het 

u? Gelukkig heeft ze haar stekje in de Schilderswijk 

om uit te blazen. Samen met kersverse echtgenoot 

Ashwin!
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2012 Aquarius aan de Indische Oceaan in Naaldwijk

2012 Victoria en Everest aan de Laan der Verenigde Naties in ‘s-Gravenzande

2007
Arcade mensen en wonen
Met ingang van 1-1-2007 werken bij Arcade 
74 medewerkers en bestaat de woning-
voorraad uit 6.140 verhuureenheden. 
Daarnaast heeft Arcade 83 bedrijfsruimten, 
82 garages en parkeerplaatsen en 56 
woningen voor begeleid wonen en voor zorg. 
De primaire doelgroep voor woningcorporaties 
wordt met ingang van 1 januari 2007 door 
het Rijk gedefinieerd als huishoudens met een 
inkomen tot € 33.000.
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1999 Mus mollatiis simo esed exerro int rem re vero quam quat dolorum.2014 Het personeel van Arcade op de jubileumdag (15 juli 2014).
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Ik wil de plek  
wakker kussen
Hans Kaashoek, architect bij BakemaDelft

Loom en sierlijk golft De Masemude door het 

duinlandschap, in beweging en kleur gaat hij erin 

op. Het gebouw vormt als het ware de handtekening 

van een romantisch architect. Hans Kaashoek zoekt 

zijn ontwerpoplossingen in de plek waar gebouwd 

gaat worden. ‘Ik wil die plek wakker kussen,’ zegt hij, 

‘Monster ligt in de duinen, dan geef ik de bewoners ook 

het gevoel dat ze in de duinen wonen. Kijk eens hoe 

naadloos de slingerstructuur in de omgeving past!’ Maar 

Monster maakt net zo goed deel uit van het Westlandse 

glaslandschap met zijn zigzagdaken van kassen en 

warenhuizen. Ook daar citeert Kaashoek uit, getuige 

de vele glazen details en de in de welvende gevel 

aangebrachte kasvormen. 

Toch begint en eindigt elk ontwerpproces met het welzijn 

van de mensen. In die visie hebben de architect en 

Arcade elkaar gevonden. ‘Een fantastische organisatie,’ 

zegt Kaashoek, ‘waarmee samenwerken echt 

sámenwerken is.’
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Waldeck State, 
anders dan anders
Gertrude van den Brink, voorzitter Raad van Bestuur Middin

‘Nog voor de nieuwbouwplannen van Waldeck State 

werden gepresenteerd heeft Arcade samen met Middin 

(toen nog Steinmetz) een bijeenkomst met buurtgenoten 

georganiseerd.’ zegt Gertrude van den Brink van Middin, 

een organisatie die zich inzet voor mensen met een 

beperking. Waldeck State wordt bewoond door kopers, 

huurders van Arcade en door cliënten van Middin. Van den 

Brink: ‘Het is anders dan anders, wanneer je buren met 

een beperking krijgt. Goed om de buurt van te voren te 

informeren en eventuele negatieve beeldvorming buiten de 

deur te houden.’ Ze prijst de samenwerking met Arcade. 

‘Toen we in de ontwerpfase opmerkten dat de galerijen wat 

te smal waren voor rolstoelgebruikers, werden die meteen 

verbreed.’ Behalve in de samenwerking tijdens het bouwen, 

vonden Arcade en Middin elkaar in de ondersteuning van 

de bewoners, zowel in Waldeck State als in de omgeving. 

En de bewoners op hun beurt, ondersteunen elkaar. 

Zo hoort het in een zorgzame samenleving.
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2013 Van den Binckhorststraat in Oostzijde in ’s-Gravenzande

2013 Nieuwstraat in de Bloemenbuurt in Poeldijk

2012 Abrigo aan de Leyweg in Den Haag

2013 Amaliahove aan het Oranjeplein in De Lier

2008-2010
Kredietcrisis
Banken en andere financiële instellingen in de Verenigde Staten 
van Amerika hebben in de loop van het 2e kwartaal 2008 de eerste 
gevolgen van de kredietcrisis ervaren. Gaandeweg krijgt iedereen 
ermee te maken. Arcade heeft het streven om het woningbezit in 
Den Haag uit te breiden. Van de gemeente Den Haag zijn eerst 
81 sociale huurwoningen en 3 bedrijfspanden in ‘de vergeten 
driehoek’ in de Schilderswijk verworven. Later in 2009 komen 
daar 272 sociale huurwoningen in de Schilderswijk bij, aangekocht 
van woningcorporatie Wooninvest uit Leidschendam. In totaal 
bezit Arcade nu 1.128 panden in Den Haag.
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2014 Woerdblokeiland in Naaldwijk
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De van huis uit Westlandse corporatie Arcade 

mensen en wonen speelt de afgelopen 10 jaar 

met verve een steeds grotere rol in de Haagse 

volkshuisvesting. In 2006 zette Arcade voor 

het eerst voet op Haagse bodem. Van de 

NV Woningbeheer werden toen ruim 750 

huurwoningen, enkele panden en een aantal 

parkeerplekken overgenomen. Het vormde het 

startschot voor een vruchtbare samenwerking 

met een aantal waardevolle projecten als 

resultaat. Ik wil er graag enkele noemen.  

 

In wijken die extra aandacht vragen en 

waar de markt niet automatisch bouwt, zijn 

woningcorporaties een uiterst belangrijke 

partij. In de Haagse Schilderswijk pakte Arcade 

deze handschoen voor schone, hele en veilige 

woningen de afgelopen jaren voortvarend 

op. In 2009 werden in enkele etappes ruim 

honderd sociale huurwoningen rond de Jacob 

Marisstraat, Van der Helststraat en Frans 

Halsstraat opgeknapt. Hiermee was Arcade 

aanjager van een fysieke gebiedsontwikkeling 

die op dat moment hard nodig was. 

Sterk in Den Haag
Marnix Norder, oud-wethouder gemeente Den Haag
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Ook ten aanzien van huisvesten van 

bijzondere doelgroepen hebben 

woningcorporaties een belangrijke 

maatschappelijke taak. In juli 2012 droegen 

wij het voormalige marechausseegebouw 

aan de Leyweg over aan Arcade. Dit onder 

voorwaarde dat zij het gebouw restaureerden 

en geschikt zouden maken voor de nieuwe 

huurder, Stichting Limor. Inmiddels biedt 

het gebouw tijdelijke huisvesting aan 

zo’n 30 dak- en thuislozen met passende 

begeleiding. Arcade levert hiermee een 

wezenlijke bijdrage aan het huisvesten van 

deze kwetsbare Haagse doelgroep.  

 

Als meest recente wapenfeit is aan de 

Calandstraat in Laakhaven-West medio 

juli de Calandtoren opgeleverd. Een 

appartementencomplex met ruim 100 

betaalbare, sociale huurwoningen en 

een onderscheidende architectuur van 

verspringende balkons. Het is waardevol dat 

Arcade in een tijd waarin weinig (sociaal) 

wordt gebouwd, deze volkshuisvestelijke 

bijdrage levert. Een mooi resultaat dat met 

de plannen van Arcade op het Norfolkterrein 

in Scheveningen hopelijk een passend 

vervolg krijgt.  

 

Kortom, we zijn blij en dankbaar voor de 

inspanningen die Arcade de afgelopen 

jaren in Den Haag leverde. Met daadkracht 

en een enthousiast team volkshuisvesters 

is een wezenlijke bijdrage geleverd aan het 

betaalbaar wonen in Den Haag. Met een 

gezonde dosis durf en lef is Arcade hierbij 

de afgelopen jaren uitgegroeid tot een 

woningcorporatie die op Haags grondgebied 

het verschil kan én wil maken. Vanuit 

de gemeente Den Haag zetten we deze 

vruchtbare samenwerking ook de komende 

100 jaar graag verder voort. Zodat in een 

volgend jubileumboek van Arcade een aantal 

nieuwe hoofdstukken met Haagse successen 

en volkshuisvestelijke topprestaties kunnen 

worden toegevoegd. 
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We zeggen 
goede morgen, 
goedemiddag
Jan Zoutendijk, medewerker Stichting Philadelphia

‘Iets kunnen betekenen voor anderen, daar is 

het Jan Zoutendijk om begonnen. Bijna 35 jaar 

werkt hij voor Stichting  Philadelphia. De stichting 

helpt mensen met een verstandelijke beperking. 

In Monster draait Jan zijn diensten tussen oudere 

cliënten. Toen eind jaren negentig de ramen in 

de zorg werden opengezet – meer ruimte per 

cliënt, elke cliënt een eigen kamer, meer meedoen 

van cliënten in de ‘normale’ samenleving – werd 

de behuizing ontoereikend. Samen met Arcade 

is daarna het project Arcadië van de grond 

gekomen. Jan is vol lof over de jubilaris. ‘Het 

project werd gebouwd op het terrein van De 

Kruithoff. Nieuwbouw met woonruimte voor 

twintig van onze cliënten en twaalf huurders 

van Arcade. De tekeningen waren al klaar toen 

wij aangaven liever een kantoorruimte buiten 

het terrein te willen. Arcade heeft daar zonder 

morren mee ingestemd.’ Arcadië loopt inmiddels 

op rolletjes. Hoe is de verstandhouding met de 

Arcadehuurders? ‘We zeggen goedemorgen, 

goedemiddag,’ zegt Jan, ‘maar we lopen de deur 

niet plat. Zo gaat het ook in andere buurten. Heel 

gewoon dus en dat is nou precies de bedoeling!’
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2013 Verbindingsbrug tussen de twee gebouwen

2013 Eengezinswoningen in de Oosterbuurt in ’s-gravenzande

2010-2013
Bouwen, bouwen, bouwen (2)
In de vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) werken 
alle zestien corporaties die in het Stadsgewest Haaglanden 
gevestigd zijn beleidsmatig samen. De corporaties beheren 
gezamenlijk circa 162.000 woningen. Arcade is zich continu 
bewust van haar maatschappelijke taak en besluit ook in 2012 
door te gaan met een zestal nieuwbouw/renovatie projecten. Een 
verantwoorde stap dankzij de lage kapitaalmarktrente en de lage 
aanneemsommen.

2013 Verholen goot en betonnen raamomlijsting

2013 Ingang aan de kopzijde

2014 Tuinveld Noord aan de Raad van Europastraat in ’s-Gravenzande

2011 Alicante aan de Gedempte Tankgracht in ’s-Gravenzande
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2013 Appartementen, Van den Binckhorststraat in ’s-Gravenzande
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Veel aanloop 
in aards paradijs
Yvonne Scholtes, manager Staf van Vitis Welzijn, o.a. verantwoordelijk voor de 
huisvesting

Iedereen is welkom in het Hof van Heden, één van de 14 

wijkcentra van Vitis Welzijn in de regio. ‘Het loopje naar het 

wijkcentrum, het kopje koffie, het praatje... het is een uitkomst 

voor mensen die anders de hele dag niemand zien of spreken,’ 

zegt Yvonne Scholtes. Als manager van Vitis Welzijn houdt 

Yvonne Scholtes zich onder meer bezig met de huisvesting van 

de wijkcentra. ‘Vijf van onze wijkcentra huren we van Arcade. 

Vaak maken de centra deel uit van een woningcomplex dat 

ook van Arcade is, we hebben dus een wederzijds belang. Veel 

huurders, meest ouderen, vinden bij ons de ontmoetingsplek 

die ze zo nodig hebben. In het contact met anderen houd je de 

eenzaamheid buiten de deur, kun je je op elkaar verheugen en 

heb je iets omhanden. Maar Vitis is er niet alleen voor ouderen: 

iedereen die moeite heeft mee te doen aan het leven van alledag 

kan in het wijkcentrum terecht. Scholtes: ‘We organiseren 

allerlei activiteiten voor jong en oud, van yogalessen tot 

biljartmiddagen. Dat er behoefte aan is, blijkt uit de aanloop. 

Het Hof van Heden ontvangt bijna 1.000 bezoekers per week!’
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Opgegroeid in 
een sociale 
huurwoning
René Lemson, directeur-bestuurder Arcade

René Lemson is een organisator met 

een sociaal-maatschappelijk kloppend 

hart. Als financieel specialist op een 

accountantskantoor, kwam hij in aanraking 

met volkshuisvesting. Via omwegen in de 

wereld van advies en management vond 

hij in 1995 zijn bestemming in de sociale 

woningbouw. Zijn drijfveer – het bouwen van 

goede woningen voor iedereen, óók voor 

gehandicapten – gaat terug tot Lemsons 

kindertijd in Schiedam. Hij groeide op in een 

sociale huurwoning. ‘Als je weet hoe het is 

om zo te wonen, wil je dat voor anderen heel 

goed geregeld hebben.’ Op achtjarige leeftijd 

voltrok zich voor zijn ogen een gruwelijk 

verkeersongeluk waarbij één klaarovertje om 

het leven kwam en enkele anderen levenslang 

gehandicapt raakten. Lemson vermoedt 

dat daar zijn compassie met mensen met 

een beperking uit voortkomt. Arcade is zijn 

levenswerk, de grootste voldoening krijgt hij 

uit de resultaten – betaalbare woningen van 

hoge kwaliteit – behaald met een organisatie 

die klaar is voor de toekomst.
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2014 Managementteam van Arcade2014 Michiel de Ruyterstraat in Ter Heijde

2014 Tramonta in aanbouw in de Hoofdstraat in De Lier

2013-2014
Een kerngezonde 100-jarige
In 2013 wordt het nieuwe hoofdkantoor aan de Stokdijkkade 26 in 
Naaldwijk in gebruik genomen. Op 31 december van dat jaar bedraagt 
de totale voorraad 6.912 verhuureenheden, waarvan 6.687 woningen 
en 225 niet-woongelegenheden, zoals winkels, dienstencentra, garages, 
kinderdagverblijven en kantoren. Tijdens de viering van het jubileum 
op 15 juli 2014 maakt Arcade bekend dat zij 500 woningen overneemt 
van Vestia en de voorraad verhuureenheden daarmee op ongeveer 7.800 
brengt. Arcade mensen en wonen is een kerngezonde 100-jarige.
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foto MT Arcade volgt nog

2014 Raad van Commissarissen van Arcade
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Colofon

Dit jubileumboek is uitgegeven ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van woningcorporatie Arcade.

Teksten: Huug Schipper - Studio Tint, Den Haag 
Fotografie: Fotostudio G.J. Vlekke, WestReport, Arcade
Vormgeving en druk: Van Deventer, ’s-Gravenzande
Redactie: René Lemson en Ben Roestenburg

Voor het beschikbaar stellen van foto’s dank aan:
Historisch Archief Westland, Gemeente-archief Amsterdam, 
Koos van Leeuwen, Gerard van Beek

Arcade mensen en wonen
Stokdijkkade 26
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