
 
 

Anna Blamanplein 2017: “De verbouwing” 
 
2017 was een druk en bewogen jaar voor het Hopje op het Anna Blamanplein en het gehele plein 
zelf. Er is grootschalig verbouwd en het hele plein is begin 2018 weer klaar om volledig gebruikt te 
worden. Ongeacht al deze verbouwingen hebben de Hopjes er dit jaar nog een erg drukke 
familiedag en een actieve sportworkshop kunnen organiseren. De verslagen van deze activiteiten 
zijn terug te lezen op de website van de Haagse Hopjes. 
 
Na enkele jaren voorbereiding en de uiteindelijke uitvoering van 
een half jaar is het Anna Blamanplein dan bijna klaar en 
opgeknapt. Er is vooraf een hoop overleg geweest met de 
buurtbewoners, de jongeren, de school ‘het Galjoen’ en Meester 
Hassan van het Hopje op het Anna Blamanplein. Zo was het de 
bedoeling dat iedereen zijn mening en stem kon laten horen. 
Vanuit de Haagse Hopjes heeft Hassan deze vergaderingen 
bijgewoond. Zijn ervaring was helaas dat er met veel dingen 
rekening gehouden moest worden en dat vele dingen die de 

Hopjes graag aangepast wilden zien, niet altijd aangepast 
konden worden.  
Het voetbalveld is voorzien van een mooie nieuwe 
kunstgrasmat die de jongeren erg graag wilden. Dit is erg 
mooi voor de school gelegen aan het plein, zo kunnen ze 
tijdens de pauze lekker voetballen. Verder kunnen de 
jongeren uit de buurt nu ook na schooltijd sportmateriaal bij 
de Hopjes lenen en dit veld gebruiken om te voetballen, te 
hockeyen of andere 
sporten. Een grote 
aanwinst dus!  
 
 

Verder is er kunstgras gelegd onder de speeltoestellen wat het 
voor de kinderen veiliger maakt om hierop te spelen. Deze zijn van 
hout gemaakt zodat ze goedkoop vervangen kunnen worden 
mochten ze het begeven of hier een handje bij geholpen worden. 
Maar het is een mooi omringt stukje geworden. 
Waar we minder blij mee zijn, zijn de hekken en moestuintjes die 

rondom het hopje zijn 
geplaats. Dit neemt 
verschrikkelijk veel ruimte waardoor de materialen van het 
hopje nu op een niet betegelde ondergrond staan. Verder 
is het moeilijk af te sluiten waardoor het materiaal nog 
scherper in de gaten gehouden moet worden. Wij hopen 
dat de tuintjes lang blijven staan maar denken er helaas 
het onze van. Tot slot nemen de hekken nu zoveel ruimte 
in dat wij genoodzaakt zijn om onze familiedag op het 
Anna Blamanplein voor het jaar 2018 niet door te laten 
gaan in verband met ruimtegebrek. Dit is jammer maar de 
andere partijen zullen alles wel hebben overwogen en dit 
toch als beste optie hebben gezien. 


