
Huisartsen van de Zilverberk en Sterre der Zee zoeken een nieuw 

gezamenlijk onderkomen. 

 

De Zilverberk, praktijk van dokter van Gend (opvolgster van dokter Amons), huurt nu een 

spreekkamer in gezondheidscentrum Hubertusduin en moet daar komend jaar (april 2022) uit.  

De praktijk van dokter Korte, in Sterre der Zee, heeft een paar nieuwe medewerkers en de ruimte 

is krap aan het worden in de Badhuisstraat. Zo is consultatiebureau Sterrekind vanwege dit 

ruimtegebrek inmiddels tijdelijk uitgeweken naar Frankenslag 11. 

Om de komende jaren goede zorg te kunnen blijven leveren, willen we graag in één pand 

samenwerken. Het vinden van een geschikt pand is tot nu toe niet gelukt, daarom vragen we uw 

hulp. Er zijn 2 scenario’s: 

1. We vinden één pand, huur of koop, ca. 400 m2, in de driehoek Scheveningen – 

Archipelbuurt – Statenkwartier. Liefst begane grond, anders per lift bereikbaar. 

Het pand moet plaats kunnen bieden aan twee huisartsen, fysio- en kunstzinnige therapie, 

een diëtiste, praktijkondersteuners en het consultatiebureau. Dit geeft ons de mogelijkheid 

om de antroposofische gezondheidszorg in Den Haag voor de nabije toekomst vanuit één 

gemeenschappelijke locatie een goed onderkomen te bieden. Ook zou er dan ruimte zijn 

voor eurythmie- , spraak- en muziektherapie: een langgekoesterde wens! 

2. We vinden een kleiner pand, huur voor 5 jaar, ca 100 m2, rondom of in Badhuisstraat of in 

de Archipelbuurt. Daarmee zou de Zilverberk voorlopig een eigen ruimte hebben, en 

kunnen we de huurperiode van 5 jaar gebruiken om één gezamenlijk pand te organiseren. 

Het doel van deze brief is tweeledig. Ten eerste willen we u informeren dat deze zorgen spelen bij 

uw huisartsen en therapeuten, en ten tweede vragen we uw hulp, omdat we met makelaars en 

Funda nu niet verder komen. 

Heeft u contacten binnen het Haagse vastgoed? Kent u mensen bij de gemeente? Weet u dat er een 

interessant pand leegstaat of leegkomt? Of heeft u andere ideeën om de antroposofische zorg in 

Den Haag te waarborgen, dan horen we heel graag van u. U kunt ons e-mailen op 

huisvesting@praktijkdezilverberk.nl of bellen. 

 

Mede namens alle therapeuten onze hartelijke dank voor uw meedenken en hulp! 
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