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Feest der herkenning 
De kunstwerken, die de tekst van deze brochure verrijken, maken deel uit van de 
tentoonstelling ‘Feest der herkenning’, waarin Résidence Château Bleu samenwerkt met 
Kunstzaal Van Heijningen. Leo en Lenie van Heijningen zijn de galeriehouders aan het 
Haagse Noordeinde. Ze presenteren sinds 1994 hedendaagse figuratieve kunst. ‘Een non-
figuratieve Compositie mist mijns inziens de schok van herkenning’, zegt Leo van 
Heijningen. Anderzijds is hij van mening dat een goed figuratief schilderij wel abstracte 
eigenschappen moet bevatten, zoals bijvoorbeeld de aquarel ‘Huis ten Bosch I’ van Titus 
Meeuws: daar is een spannend evenwicht bereikt tussen de verticale lijn van de 
wandelaars en de horizontale gelaagdheid van het paleis en de tuinmuur.  
 
 

Schilderijen van de omgeving van Résidence Château Bleu, 
en van het centrum van Den Haag. 

Bronzen beelden en penningen van bekende Hagenaars. 
 
 
 
Kunstzaal Van Heijningen organiseert wisselende tentoonstellingen van landschappen en 
stillevens, en daarnaast van beelden in brons, hout en steen, vooral van dieren. Aan de 
galerie zijn ongeveer negentig kunstenaars verbonden.  Op de website worden talloze 
werken gepresenteerd, waaronder veel Haagse stadsgezichten. Vandaar de samenwerking 
tussen Kunstzaal van Heijningen en Résidence Château Bleu. De namen van de fondsen 
en sponsoren die het project ondersteunen worden vermeld op de achterzijde van deze 
brochure. Voor de looptijd en de openingstijden van de tentoonstelling wordt verwezen 
naar de flyer ‘Feest der herkenning’.  



1.0. Ton van Steenbergen, Marlot, olieverf, 25 x 35 cm.

1.0.



Landschapskunst en kleinplastieken 
Op uitnodiging van galeriehouder Leo van Heijningen hebben zes kunstenaars het 
woonhotel en zijn nabije omgeving geschilderd. In het kader van dit project worden ook 
afbeeldingen van bekende Hagenaars gepresenteerd in de vorm van portretpenningen en 
kleinplastieken.  
Onze organisatie krijgt een enorme opwaardering, nu gerenommeerde kunstenaars zich in 
het gebouw en de omgeving hebben verdiept en bovendien hebben gezorgd voor een 
unieke vorm van exposure. Alles wat altijd zo gewoon was, krijgt opeens meer kleur, 
meer allure en dus ook meer waarde. Zo kunnen schilderijen en andere kunstvoorwerpen 
worden gebruikt als versterkers van imago en gemeenschapszin. 
 
 

Als de wereld begrijpelijk was, 
zou er geen kunst bestaan. 

Albert Camus 
 
 
Hoewel de stijlen en technieken van de verschillende kunstenaars zeer uiteenlopen, gaat 
het steeds om herkenbare plaatsen en personen. Zo kunnen alle kunstwerken van de 
tentoonstelling worden gezien als vrije interpretaties van een omgeving, die velen zo 
bekend en vertrouwd is.  
De circa twintig schilderijen (olieverf, aquarel en pastel) zijn speciaal voor deze 
tentoonstelling vervaardigd door Dorien van Diemen, Tamara Giesberts, Titus Meeuws, 
Joanna Quispel, Kris Spinhoven en Ton van Steenbergen. De bronzen kleinplastieken 
zijn van de beeldhouwer Loek Bos en de penningen van medailleur en kunsthistoricus 
John Sillevis. De tentoonstelling is aangevuld met schilderijen van dezelfde kunstenaars, 
waarop bekende plekken in Den Haag staan afgebeeld. 



 

  

1.1. Dorien van Diemen, Entree Résidence Château Bleu, olieverf, 55 x 40 cm. 
1.2. Loek Bos, Louis Couperus, zoo ik iets ben…, wasmodel, hoog 39 cm. 
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Eigentijds woonhotel  
Résidence Château Bleu is een woonoord voor mensen van alle leeftijden, een thuishaven 
voor eenieder die stijl, rust en comfort zoekt. Deze serviceflat is van alle gemakken 
voorzien en past daarmee in de traditie van de vermaarde 20ste eeuwse Haagse 
woonhotels. Résidence Château Bleu is gelegen in het Haagse Bos, op een steenworp 
afstand van het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch. In de directe nabijheid zijn bovendien 
diverse landgoederen, waar men heerlijk kan wandelen.  
 
 
 
 

De kunst van het leven is 
thuis te zijn alsof men op reis is. 

Godfried Bomans 
 
 
 
 
 
Bewoners  
In Résidence Château Bleu wonen doorgaans tachtig à negentig personen, van wie de 
kenmerken zeer uiteenlopen. Dit geldt zowel voor de leeftijden als voor de 
maatschappelijke of professionele achtergronden. Veel bewoners zijn gesteld op een 
zekere wellevendheid, hetgeen zich uit in wederzijds respect en zorg voor de woon- en 
leefomgeving. De verwachting is dat niet alleen ouderen, maar ook steeds meer Young 
Urban Professionals belangstelling zullen tonen voor dit soort exclusieve woonvormen: het 
concept van co-living is in opkomst.  



1.3. Titus Meeuws, Landgoed Marlot, Den Haag, aquarel, 25 x 33 cm.
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Omgeving  
De bereikbaarheid van Résidence Château Bleu is optimaal: niet ver van het centrum, 
maar ook nabij de grote uitvalswegen van Den Haag: N44, N14, A4 en A12. In de directe 
omgeving zijn diverse mogelijkheden voor sportbeoefening, zoals golf, paardrijden, 
tennis en hockey. Op loop- of fietsafstand van Résidence Château Bleu zijn diverse kleine 
winkelcentra, zoals de Van Hoytemastraat, het Willem Royaardsplein, de Theresiastraat 
en de Breitnerlaan. 
 
 

Als je van de natuur houdt, 
blijf dan in de stad wonen. 

Marc Callewaert 
 
 
 
Gebouw 
Het gebouw dateert van 1969. De bouwstijl van de architecten, Herman en Ido Lelie, 
kenmerkt zich door een subtiele balans tussen prestige en functionaliteit. De hoofdentree 
leidt naar een fraaie lobby met receptie.  
In het trappenhuis en de overige doorgangsruimten zijn diverse zitjes ingericht. De 
lounge fungeert voor sommige bewoners als ‘tweede huiskamer’, maar deze ruimte wordt 
ook gebruikt voor evenementen en tentoonstellingen. De overige gemeenschappelijke 
ruimten zijn: restaurant, bibliotheek, gym, logeerkamers, wijnkelder en een ondergrondse 
parkeergarage. Zowel bij het bouwkundig renoveren als bij het verlenen van services 
wordt maximale aandacht besteed aan duurzaamheid en milieu. Dit komt onder meer tot 
uiting in de keuze voor verlichting, verwarming en bouwmaterialen, alsmede in het 
scheiden van huisafval. 



1.4. Kris Spinhoven, Château Bleu, olieverf, 30 x 33 cm.
1.5. Dorien van Diemen, Een nieuwe dag in Château Bleu, olieverf, 25 x 25 cm.
1.6. Tamara Giesberts, Entrance to garden, acryl, 30 x 40 cm.
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Tuin 
Het oorspronkelijke ontwerp is van tuinarchitect H.C. Cardinaal uit Wassenaar en bestaat 
uit diverse gazons, bosschages en boomgroepen met een oppervlakte van circa 1 hectare. 
In de tuin zijn diverse terrassen, zitjes en bankjes, alsmede een jeu de boules-baan. De 
tuin wordt wekelijks onderhouden door een hovenier, die werkt in overleg met de 
bewoners die lid zijn van de Tuincommissie. 
  
 

Geluk is een goede buur, 
die naast ons komt wonen. 

Pieter Aerts 
 
 
 
Appartementen 
De oppervlakte van de studio’s en appartementen varieert van 50 tot ruim 200 m2. De 
meeste van de zeventig appartementen worden permanent bewoond door hun eigenaren, 
maar er zijn ook diverse huurappartementen. Een appartement is verdeeld in segmenten 
van gemiddeld 20m2, die met draagconstructies van elkaar gescheiden zijn. Een 
woonkamer bestaat veelal uit twee, maar soms ook uit drie segmenten. De slaap- en 
studeerkamers bestaan meestal uit één segment. In de meeste appartementen zijn de 
kamers ‘geschakeld’: er is geen gang tussen woon- en slaap- of studeerkamers.  
Het merendeel van de appartementen is gerenoveerd en voorzien van nieuwe kozijnen 
met dubbel glas, moderne keukens en eigentijdse badkamers. Elk appartement heeft 
bovendien een leverancierskastje, dat kan worden gebruikt voor maaltijdservice, 
boodschappenservice, krantbezorging of andere diensten. Separaat kan, indien 
beschikbaar, een garageplaats of berging worden gehuurd. 



1.7. Dorien van Diemen, Keuken Château Bleu, olieverf, 35 x 50 cm.
1.8. Kris Spinhoven, BP Bospad bij Château Bleu, olieverf, 18.5 x 24.5 cm.
1.9. Titus Meeuws, Huis ten Bosch, Den Haag II, aquarel, 30 x 40 cm.
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Services 
De receptie van Résidence Château Bleu wordt in de ochtenduren bemand door een 
receptioniste, die in de eerste plaats tot taak heeft om gasten of leveranciers te 
verwelkomen en wegwijs te maken. Bewoners kunnen bij haar terecht voor 
reparatieverzoeken, reserveringen, boodschappen en overige services. Het dagelijks 
onderhoud van het gebouw wordt verzorgd of begeleid door een huismeester. 
 
 
 

When you’re at war, you think about a better life; 
when you’re at peace you think about 

a more comfortable one. 
Thornton Wilder 

 
 
 
Culinair  
In het restaurant op de beletage wordt dagelijks tussen 18.30 en 20.00u een 
driegangenmaaltijd geserveerd voor de bewoners die ervoor kiezen om – al dan niet 
vergezeld van gasten – van deze service gebruik te maken. Wie liever (met of zonder 
gasten) in zijn appartement dineert, kan de maaltijd daar laten bezorgen, desgewenst met 
bediening. In alle gevallen kan men gebruikmaken van een keuzemenu of van een menu à 
la carte. Het restaurant en de andere gemeenschappelijke ruimten kunnen worden 
gereserveerd voor vergaderingen, (besloten) verjaardags- of familiefeestjes, of andere 
particuliere ontvangsten. Voor privégasten zijn tegen geringe vergoeding enkele 
logeerkamers beschikbaar.  



Gemeenschappelijke ruimten
• De hal en de zgn. ‘Pleinen’ in het trappenhuis fungeren als doorgangsruimten, maar daarnaast ook als 

expositieruimte; er zijn ook diverse zitjes ingericht. 
• De Lounge fungeert voor sommige bewoners als ‘tweede huiskamer’, maar deze ruimte wordt ook 

gebruikt voor evenementen en tentoonstellingen (zie verder onder ‘services’ en ‘activiteiten’).
• Het ‘Restaurant Château Bleu’ is beschikbaar voor de dagelijkse avondmaaltijd van bewoners en hun 

introducés, alsmede voor incidentele reserveringen (zie verder onder ‘services’ en ‘activiteiten’).
• Het ‘Winkeltje’ op de beletage is twee dagdelen per week geopend voor boodschappen (zie verder 

onder ‘services’.
• De gym is beschikbaar voor individuele trainingen van bewoners, al dan niet onder begeleiding van een 

trainer.
• De Bibliotheek is ingericht met boekenkasten (gevuld met schenkingen van bewoners), een kast met 

DVD’s en CD’s, een computer-werkplek, een vergadertafel en een biljardtafel. Een plan voor renovatie 
en herbestemming is in ontwikkeling.

• In de Wijnkelder is per appartement een rek beschikbaar met plaats voor maximaal honderd flessen. 
Dezelfde ruimte wordt ook gebruikt voor het opbergen van koffers (maximaal twee per appartement).
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1.10. Joanna Quispel, Haagse Bos, Dierenbos, pastel, 35 x 50 cm.



Vitaliteit  
Uitgangspunt is dat bewoners zelfstandig wonen en zelfredzaam zijn. Bewoners worden 
in de gelegenheid gesteld om hun lichamelijke en geestelijke conditie op peil te houden of 
te verbeteren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de tuin of de gym, te wandelen in 
de bosrijke omgeving of door deel te nemen aan een of meer van de onderstaande 
activiteiten. 
Gezondheidszorg behoort niet tot het servicepakket. Bij ziekte of ongeval kan (voor 
eigen rekening en risico) een beroep worden gedaan op reguliere (thuis)zorg.  
 
 
 
 

Cultuur is de levensstijl van een samenleving. 
 

Pieter Jan Bouman 
 
 
Activiteiten  
Wie daar prijs op stelt kan zijn belangstelling met gelijkgestemden delen. Voor en door 
bewoners worden sociale, culturele en sportieve activiteiten georganiseerd, die tegen een 
geringe vergoeding toegankelijk zijn voor de bewoners en hun introducés. De één heeft 
daar meer behoefte aan dan de ander. De appartementen bieden aan iedereen voldoende 
privacy: er kan veel, maar niets moet! Lezingen, concerten, films, bridgedrives, borrels en 
andere activiteiten worden aangekondigd op de website www.chateaubleu.nl en in het 
huisbulletin ‘Château Nieuws’, dat maandelijks verschijnt. Dit bulletin is een belangrijk 
medium van informatie, communicatie en verbinding tussen bewoners. Het is een 
spreekbuis, zowel voor het bestuur als voor de commissies en werkgroepen die 
activiteiten organiseren en zo de identiteit van Résidence Château Bleu gestalte geven. 



1.11. Tamara Giesberts, Entree Résidence Château Bleu, acryl, 40 x 50 cm.
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Veiligheid 
Résidence Château Bleu is gelegen aan een weg die uitsluitend toegankelijk is voor 
bestemmingsverkeer. Er wordt dag en nacht en zeer frequent gesurveilleerd door 
marechaussée en politie. Op strategische plekken in en rond het gebouw zijn camera’s 
bevestigd.  
 
 
 
 
 

Het leven dat de natuur ons schenkt is kort, 
maar de herinnering aan een welbesteed leven 

duurt eeuwig. 
 

Cicero 
 
 
 
 
 
Kosten 
Wie kiest voor stijl, rust en extra comfort, die weet dat hij wordt geconfronteerd met 
hogere tarieven. De marktwaarde van elk appartement is sterk afhankelijk van de 
oppervlakte en de staat van onderhoud, maar daarnaast ook van de vraag. De 
servicekosten bestaan uit een bijdrage aan de VVE (gebouw- en grond-gerelateerde 
uitgaven) en een bijdrage aan de Coöperatie (service gerelateerde uitgaven).  



1.12. Loek Bos, Indische tantes, wasmodel, hoog 31 cm. Ontwerp monument Frederik 
Hendrikplein, Den Haag.
1.13. John Sillevis, Louis Couperus, Venetiaans gietglas, doorsnee 10 cm, foto Piet 
Gispen.
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Kunstenaars aan het woord 
 
Hieronder geven enkele van de deelnemende kunstenaars een verbale expressie van hun 
ervaringen met het werken in de omgeving van Résidence Château Bleu.  
 
 
‘Ik ben een groot liefhebber van landgoed Clingendael en omgeving. De natuur rondom 
Chateau Bleu was mij slechts bekend vanuit de auto, rijdend over de A44. Met name 
Landgoed Marlot was een nieuwe ontdekking voor me, Den Haag blijkt nog groener dan 
ik dacht.’ 

Titus Meeuws 
 
 
‘Bij aankomst in Résidence Château Bleu viel het mij op dat hier veel aandacht wordt 
geschonken aan kunst. Die dag was er een lezing over een componist, ook waren er 
exposities op verschillende verdiepingen en stond er nog een concertvleugel in het 
restaurant. Zo’n omgeving is inspirerend en motiverend om in te schilderen.  
Nog vele jaren toegewenst en bedankt voor de gastvrijheid!’ 

Dorien van Diemen 
 
 
‘Résidence Chateau Bleu heeft in de afgelopen jaren veel illustere Hagenaars geherbergd. 
Het was daarom voor mij een memorabele gelegenheid een aantal van mijn portretten 
van Hagenaars te mogen exposeren in de vorm van penningen in Venetiaans glas en 
Toscaans brons, gecombineerd met enkele keramische portretten. Gedeelde 
herinneringen zijn de mooiste.’ 

John Sillevis 



 

Waardevol Wonen 
 

 
 

 
 

 

Rijk Catering, Verzekering Schreuder Verzekert, BKS Beheer, Componed, Beeuwkes Makelaars, 
Apotheek Francken, Van Deelen Liften, Röttgering Makelaars, Van Muiden Schilderwerken, 

Tuincentrum Moerkerk, Zirkzee Wonen en Slapen, Rietbroek Glasbewassing. 


