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Harrie Kampf 
kijkt terug op zijn negen jaar in het  

bestuur van het Buurtstation, eerst als 

vice-voorzitter, vanaf oktober 2012 als 

voorzitter. Samen met hem namen ook 

Cathelijne Dommelholt(vice-voorzitter) 

en Peter Tolenaars afscheid van het 

bestuur. 

Gelukkig konden vier andere enthousi-

aste buurtbewoners gekozen worden 

om in het bestuur plaats te nemen. 

Officieel treden zij per 1 januari 2017 

in functie.               Zie pagina 2 + 3. 

De Gulden Klinker 
werd op 14 oktober door wethouder Revis uitgereikt 

aan ‘Vrienden van het Huijgenspark’. Al drie zomers 

zetten de vrijwilligers zich in om stoelen, tafels en 

oranje-wit gestreepte strandstoelen neer te zetten, 

schoon te houden en te repareren. Het stoelenproject 

draagt bij aan sociale cohesie en is een typisch voor-

beeld van ‘Haagse Kracht’, aldus de wethouder.  
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Nieuwe Oogst 
Oktober wordt traditioneel 

geassocieerd met wijnmaand 

en rozenkransmaand. Op het 

Huijgenspark was het de 

laatste zonovergoten zondag 

van oktober traditioneel 

Haagse Oogst. 

De hooibalen, de houten 

schuif-maar-aan-tafels, de 

keuken op rolletjes met 

geurige borsjsj in een grote 

soepketel, het knikkerspel 

voor de kids, de 

lampionnenwerkplaats, de 

reparatieplaats en spirituele 

workshops.  Geniet op p.7. 

‘Nog Niet Misschien’  
was een vaste uitspraak van Gerard  Stevers  

en vormt als ‘NNM-gebouw’ de naam voor het 

Kleine Belastingkantoor tegenover het station 

dat in korte tijd getransformeerd is tot studen-

tencomplex. Het gebouw werd op 25 oktober 

geopend daar zijn dochter Andrea Stevers. 

Meer over het gebouw op pagina 4  . 

Interview met Fred Dukel, directeur 

Sociale Zaken en Werkgelegenheids-

projecten bij de gemeente Den Haag, 

onder wiens verantwoordelijkheid het 

Haagse armoedebeleid valt. 

Recent kopte het AD dat de Stationsbuurt 

een van de armste wijken van Nederland 

is. Bron was een rapport van het Sociaal 

en Cultureel Planbureau (SCP).  
 

Volgens dit rapport leefde in 2013 in  

“Stationsbuurt / Huygenspark” 23,8% 

van de inwoners in armoede, waarmee  

de wijk terug van weg geweest is bij de 

twintig armste wijken van Nederland. 

Lees alles hierover op pagina 5  .     
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Adressen 
 

Buurtstation Stationsbuurt 

Stationsweg 6,  

2515 BN Den Haag 

tel. 363 49 93  

info@buurtstation.nl 

www.buurtstation.nl 

open: maandag  10.00-13.00  
 

Wijkcentrum Parada 
Van Limburg Stirumstraat 280 
2515 PT Den Haag 
Telefoon 2052210 
wijkcentrumparada@zebrawelzijn.nl 
 

Jan Ligthartschool 

Slicherstraat 5 

3890442 

info@janlighthartschool.nl 
 

Politie Haaglanden 

bureau Hoefkade 350: 

telefoon 0900 8844, of mail naar   

simon.daw@haaglanden.politie.nl. 

Advertenties  
Hollands Spoor is een krant op A3-
formaat van 12 pagina’s en verschijnt 
4 keer per jaar in een oplage van 
4.000 stuks.  
De krant wordt huis-aan-huis bezorgd 
in de Stationsbuurt en bij winkels en 
horeca in stapeltjes neergelegd.  
 

Advertentieprijzen: 

Hele pagina  1000 mm2 € 440 

1/2   pagina   500 mm2  € 220 

1/4   pagina   250 mm2  € 110 

1/6   pagina   185 mm2  €   85 

1/8   pagina   125 mm2  €   55 

1/16 pagina     65 mm2  €   35 
 

Aanleveren als plaatje (jpg, png, gif), 

of als Word-bestand of pdf. 

Een pdf wordt iets minder scherp. 

Bewonersorganisatie Buurtstation 
Bewonersorganisatie Buurtstation is 
een stichting die op neutrale grond-
slag een goed woon-, werk- en leef-
klimaat in de Stationsbuurt bevor-
dert. De belangen van de bewoners 
staan hierbij voorop. 
 

Het Buurtstation heeft een kantoor-
tje aan Stationsweg 6, dat op maan-
dag is geopend van 10.30 - 13.00 uur. 
(telefoon: 3634993) 
info@buurtstation.nl. 
 

Het Buurtstation bestaat geheel uit 
vrijwilligers. De stichting wordt één 
dagdeel per week administratief  
ondersteund door Carla Janmaat.  
Het bestuur van de stichting wordt 
elk jaar gekozen door buurtbewoners 
op de bewonersavond.  
 

Het bestuur  
bestaat vanaf 1 januari 2017 uit:  
Paul van Achterberg (formeel 
voorzitter), Nol Witte (formeel 
secretaris/vice-voorzitter), Ern 
Ramcharan (penningmeester), Henk 
Smolders en Anand (algemeen be-
stuursleden). 
 

Betrokken en actieve vrijwilligers vor-
men de zogeheten 'kerngroep' van 
het Buurtstation. Iedere Stations-
buurtbewoner die zich wil inzetten 
voor doelen en/of activiteiten van 
Buurtstation is van harte welkom in 
deze kerngroep. Aanmelden kan via 
info@buurtstation.nl. 
 

Leefbaarheidsoverleg  
(voorheen: GWO)  
Het Buurtstation organiseert vijf keer 
per jaar het Leefbaarheidsoverleg.  
Dit overleg is bedoeld om de leef-
baarheid van de Stationsbuurt te ver-
beteren. Buurtbewoners kunnen 
klachten of ideeën direct bespreken 
met gemeenteambtenaren, de wijk-
agent of de woningcorporatie. Het 
Buurtstation zit dit overleg voor en 
let op het nakomen van de afspraken. 
In 2017 is het Leefbaarheidsoverleg op 
de woensdagavonden  
1 februari, 5 april, 7 juni, 13 september en 

1 november. aanvang 19.30 uur in de 
Bazaar of Ideas, Hoefkade 9. Check 
de website voor de juiste locatie.  
Ontwikkeloverleg (SOOS) op  
dinsdagavonden: 28 maart, 27 juni,  

26 september en 28 november 
 

Website en digitale nieuwsbrief 
Actuele informatie over de Stations-
buurt en het Buurtstation kunt u vin-
den op de website 
www.buurtstation.nl.  
 

Nieuwtjes over de buurt, zoals activi-
teiten en bijvoorbeeld gemeentelijke 
plannen met de buurt kunt u ook  
lezen in onze digitale nieuwsbrief.  
U krijgt deze via de mail als u zich 
hiervoor aanmeldt op  
info@buurtstation.nl . 
 

Meer informatie: 

www.buurtstation.nl 

http://twitter.com/BuurtStation 

Facebook.com/BuurtStation  
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Nol Witte 
Sinds de oplevering van de 

Wolterbeekstraat zo'n acht jaar 

geleden woont Nol in de 

Stationsbuurt. In het dagelijks 

leven werkt hij bij de 

Omgevingsdienst Midden-Holland 

in Gouda en heeft hij met zijn 

vrouw twee jonge zoons.  
 

Nol over de Stationsbuurt:  

"Het is een leuke buurt, centraal in 

het hart van de stad en prettig qua 

bewoners en omgeving.  

Er zijn wel dingen die beter 

kunnen zoals in elke stadsbuurt, maar dat hindert mijn woongenot niet. 

En er gaat de komende jaren veel gebeuren. De wijziging van de 

verkeerssituatie en de rode loper zitten eraan te komen. Ik denk dat dat 

de leefbaarheid van de buurt echt ten goede komt: minder verkeer, 

meer ruimte voor voetganger en fietser."  

Nol was al enige tijd op een afstand betrokken bij het Buurtstation, 

maar heeft zich nu aangemeld voor een bestuursfunctie.  

Nol over zijn motivatie en wat hij wil bereiken: "Als persoon heb ik 

natuurlijk een mening over de Stationsbuurt, maar daar gaat het mij 

niet om. Ik heb veel wijkgenoten gesproken in de afgelopen tijd en zij 

vinden een buurtorganisatie belangrijk. Ik zie een bewonersorganisatie 

als middel om de buurt een stem te geven. Ik merk ook dat de 

gemeente moeite heeft om bewoners te bereiken.  

Een bewonersorganisatie kan als intermediair voor de buurt een 

belangrijke rol spelen. Ik hoop dat we met het Buurtstation ervoor 

kunnen zorgen dat de betrokkenheid van de buurt bij belangrijke 

ontwikkelingen toeneemt. In het contact tussen gemeente en bewoners 

ontstaat soms een negatieve sfeer. Dat is niet goed en ook niet nodig, 

denk ik. Als we als bewonersorganisatie kunnen bijdragen aan een 

positieve sfeer in de buurt, dan ben ik tevreden." 

Paul van Achterberg 
Paul van Achterberg werkt bij de 

gemeente Den Haag op ICT-

gebied, is vader van een jonge 

zoon en woont al zo'n twintig jaar 

in de buurt, waarvan de laatste 

acht in zijn huidige huis.  
 

"De Stationsbuurt is de wijk in  

Den Haag waar ik me thuis voel.  

Een soort dorp in de stad. Het is 

een gevoel. Bij andere wijken in  

de stad heb ik dat niet of minder."  

Hij heeft zich aangemeld voor het 

bestuur, omdat hij het belangrijk vindt dat het Buurtstation blijft 

bestaan.  

"Hiervoor las ik de wijkkrant en deed ik wel dingen, zoals meehelpen bij 

Carnivale. Het Buurtstation dreigde te verdwijnen en dat zou ik zonde 

hebben gevonden. Het is belangrijk dat er iets als het Buurstation is als 

aanspreekpunt voor bewoners en voor de gemeente. Ik heb er met wat 

mensen over gesproken en er een paar weken over nagedacht. Toen 

heb ik me aangemeld."  

Wat hij als bestuurslid wil bereiken kan Paul nog niet zeggen.  

"Ik heb daar wel ideeën over, maar daar moeten we eerst met het 

nieuwe bestuur over praten. En wat je met en voor de buurt kan 

bereiken moet nog blijken.  

Ik vind in elk geval de zichtbaarheid van het Buurtstation belangrijk en 

ook dat de gemeente toegang heeft tot de wijk en andersom."  

Op de bewonersavond van 26 oktober 2016 namen 3 bestuursleden, 

Harrie Kampf, Cathelijne Dommerholt en Peter Tolenaars, afscheid van 

het bestuur van het Buurtstation. Vier nieuwe leden werden gekozen.  
 

Het nieuwe bestuur treedt officieel op 1 januari 2017 in functie en  

bestaat dan uit: 

Paul van Achterberg (formeel voorzitter) en Nol Witte (formeel 

secretaris/vice-voorzitter) zullen samen als duo-voorzitter optreden. 

Ern Ramcharan blijft penningmeester en Henk Smolders en Anand wor-

den algemeen bestuurslid. 
 

Hieronder alvast een impressie van de twee voorzitters: 

Nieuw bestuur Buurtstation 

Wijkkrant Stationsbuurt 

mailto:info@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:wijkcentrumparada@zebrawelzijn.nl
mailto:simon.daw@haaglanden.politie.nl
mailto:info@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl
http://twitter.com/BuurtStation
http://www.facebook.com/BuurtStation
mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
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Sinds 26 oktober heeft het Buurtstation een 

nieuw bestuur. De verkiezing van het nieuwe 

bestuur betekent het afscheid van een aantal 

lang zittende bestuursleden in de persoon van 

Cathelijne Dommelholt, Peter Tolenaars en 

Harrie Kampf.  

Hollands Spoor sprak met Harrie Kampf. Op 

een zaterdagnamiddag in de Overkant blikt 

Harrie terug op zijn negen jaar in het bestuur 

van het Buurtstation, eerst als vice-voorzitter, 

vanaf oktober 2012 als voorzitter. 
  

Hoe ben je in het bestuur van het Buurtstation 

geraakt? 

"Ik woon al lang in de Stationsbuurt. In 1988 

ben ik op het Groenewegje komen wonen en  

in 1998 ben ik verhuisd naar mijn huidige  

woning.  

Ik kende Constance Bogers (toenmalige voor-

zitter) en twee bestuurskandidaten, Cathelijne 

Dommerholt en Peter Tolenaars, goed en zij 

stelden mij voor om me ook kandidaat te stel-

len. Ik dacht dat het niets voor mij was, maar 

ben toen toch een paar keer naar bijeenkom-

sten gegaan. En zoals dat vaak gaat; als je  

erbij zit, dan draai je er langzaam in.  

Dat is me vaker overkomen." 
 

Hoe heb je het bestuurslidmaatschap al die  

jaren ervaren? Wat waren de hoogtepunten 

voor jou? 

"Ik vond het tot 2013 zonder meer leuk, vooral 

omdat we naast de reguliere werkzaamheden 

van het Buurtstation tot die tijd meer armslag 

hadden om dingen in gang te zetten en te or-

ganiseren. Er kwamen tal van dingen van de 

grond, zoals 150 jaar Huijgenspark, het buurt-

theater, de lentereceptie en politieke fora voor 

de gemeenteraadsverkiezingen die best een 

grote opkomst hadden. Belangrijk was ook de 

locatie op de Stationsweg 75 waar we de ruim-

te hadden voor bijeenkomsten en activiteiten." 
 

Je noemt 2013 als omslagpunt. Je doelt op het 

jaar dat de gemeente haar subsidiesystema-

tiek voor buurtorganisaties aanpaste? 

"Ja. Ik noem het altijd de sterfhuisconstructie 

van Van Engelshoven (naar de toenmalige D66

-wethouder – red.). Later heeft wethouder  

Baldewsingh er de scherpe kantjes vanaf ge-

haald, maar het blijft een rigoureuze ingreep 

die is gepleegd. De basissubsidie voor huisves-

ting en administratieve ondersteuning is met 

tweederde verminderd en de subsidie om  

activiteiten te organiseren is afgeschaft.  

 

Daarvoor is in de plaats gekomen dat voor elke 

afzonderlijke activiteit subsidie kan worden 

aangevraagd, die vervolgens door de ambtelij-

ke molen moet. Dat komt neer op meer bu-

reaucratie en formulieren invullen.  

Er werd aangemoedigd om met initiatieven te 

komen los van de buurtorganisaties. De ge-

meente leek de buurtorganisaties, zoals het 

Buurtstation, niet meer zo nodig te vinden.  

Ik vind alle initiatieven van buurtbewoners om 

evenementen in en voor de buurt te organise-

ren goed, maar buurtbewoners die dat doen 

zijn begrijpelijkerwijs niet per se bezig met de 

belangen van de buurt, zoals het Buurtstation 

dat wel is." 
 

Je bedoelt dat het Buurtstation ook een rol 

heeft bij het behartigen van belangen van de 

buurt? 

“Inderdaad. Vanuit het Buurtstation hebben we 

ons ook altijd ingespannen voor wat in de 

buurt dreigt mis te gaan, de buurt een stem te 

geven en daar zoveel mogelijk buurtbewoners 

bij te betrekken. We hebben daarvoor de 

SOOS en het Leefbaarheidsoverleg.  

De discussie over de Rode Loper (nu Loper Ou-

de Centrum) eerder dit jaar is een goed voor-

beeld van hoe het werkt. De discussie liep al 

en er was een gesprek met buurtbewoners be-

loofd. Door een naar verkeersongeluk kwam 

het in een stroomversnelling. Er heeft een bij-

eenkomst plaatsgevonden, waar de buurtbe-

woners hun mening konden ventileren.  

Uiteindelijk vind ik dat wethouder Revis gele-

genheid heeft gegeven aan de buurt om de  

eigen wensen kenbaar te maken. Ik denk dat 

de gemeente blij was dat ze een ingang had-

den in de buurt. Dat is precies waar het Buurt-

station waarde heeft: de buurt een stem ge-

ven. Wij zijn altijd een kleine, open organisatie 

geweest, die voorzichtig was met het innemen 

van een standpunt. Vroeger hadden we werk-

groepen rondom inhoudelijke onderwerpen, 

zoals verkeer en bouwen & wonen. Ik heb wel 

eens gedacht dat we een vereniging zouden 

moeten worden met eigen inhoudelijke stand-

punten, maar daar was toen geen steun voor." 
 

Hoe beoordeel je de rol van de gemeente in de 

wijk? 

“De gemeente heeft de bewonersorganisaties 

nodig als aanspreekpunt en partner in de 

buurt, maar zet zich op het moment in de  

Stationsbuurt minder in voor samenwerking.   

 

 

 

 

Mensen als Leo van der Meij en Hetty  

Verheijen (twee ambtenaren die veel werk in 

de Stationsbuurt deden – red.) waren duidelijk 

betrokken bij de wijk en zorgden meestal voor 

antwoorden op vragen en verzoeken. Bij over-

leggen die we de laatste tijd hebben gehad 

met de gemeente zat regelmatig de ambtenaar 

die veel van een onderwerp wist niet aan tafel, 

en was de ambtenaar die er wel was inhoude-

lijk niet op de hoogte. Dit moet echt beter 

gaan worden." 
 

Als bestuursleden waren jullie al lang op zoek 

naar opvolgers. Je bent vast blij dat dat nu ge-

lukt is. 

"Vanaf 2013 was mijn gevoel dat ik het niet 

erg zou vinden als iemand het zou overnemen, 

maar er diende zich niemand aan. Vorig jaar 

wilden drie van de vier bestuursleden eigenlijk 

stoppen, maar dat zou het einde van het 

Buurtstation hebben betekend. Er was niet 

goed doordacht wat dat zou betekenen voor de 

belangenbehartiging, voor de wijkkrant en 

voor de ondersteuning door Carla Janmaat, die 

al jarenlang werkzaamheden voor de Stations-

buurt verricht.  

We hebben toen besloten er een jaar aan te 

plakken, maar wel eind 2016 definitief te stop-

pen. Ern Ramcharan gaat gelukkig door als be-

stuurslid en penningmeester. Nol Witte was al 

langer betrokken bij het Buurtstation en wil 

zijn schouders eronder zetten. En er zijn een 

paar nieuwe krachten die vanuit een verschil-

lende achtergrond energie in het Buurtstation 

willen steken. Ik ben daar blij mee en hoop 

van harte op een nieuw elan voor het Buurt-

station." 
 

Vries Kool 

foto Jonas Kool 

Interview Harrie Kampf: 9 jaar bestuurslid van het Buurtstation 
IK DACHT DAT HET NIETS VOOR MIJ WAS 

Nieuw bestuurslid van het Buurtstation Nol Witte bedankt Harrie 

voor zijn werk als voorzitter 

Vice-voorzitter van het Buurtstation Cathelijne Dommerholt 

memoreert de acht jaar dat Harrie voorzitter was van het 

Leefbaarheidsoverleg/GWO 
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  Stationsbuurt: dynamische studentenwijk 
Na jaren leegstand en een voortvarend bouwproces 

werd op 25 oktober 2016 het van steigers ontdane 

Kleine Belastingkantoor officieel geopend. Het ge-

bouw tegenover station Hollands Spoor is in korte 

tijd getransformeerd tot studentencomplex. 
 

Al eerder was in kleine kring in juni de eerste GS-

gevelsteen - de initialen van de in 2014 overleden 

Gerard Stevers van de Geste Groep - feestelijk in 

het metselwerk geplaatst, en hadden begin septem-

ber de eerste honderd studenten hun ‘zelfstandige 

woonruimte’ betrokken, waarna in oktober de overi-

ge 55 studenten volgden. 

Ook in zijn nieuwe naam herinnert het gebouw aan 

Gerard Stevers: vanaf nu noemen we het gebouw 

aan Stationsplein 1 het ‘NNM’-gebouw. ‘Nog Niet 

Misschien’ is de uitdrukking die de twee jaar gele-

den overleden Gerard Stevers van de Geste Groep 

gebruikte als hij het ergens niet mee eens was en 

het niet wilde. 
 

Ontmoeting met wethouder Revis 

De 48 studentenwoningen en acht appartementen 

aan het brede deel van de Stationsweg/ hoek Oran-

jelaan, waren bijna klaar toen Gerard Stevers van 

de Geste Groep overleed. Zijn vrouw en dochter 

namen de leiding van zijn vastgoedbedrijf over. Het 

kleine belastingkantoor – door de Geste Groep in 

2006 verworven – stond op dat moment op de no-

minatie om verkocht te worden. De verschillende 

plannen – een aantal werden ook aan de Stations-

buurt gepresenteerd – bleken financieel en tech-

nisch onhaalbaar. De parkeernorm en de economi-

sche crisis speelden parten. Ook was de fundering 

van het gebouw een probleem bij de herontwikke-

ling: die was niet berekend op te grote ingrepen in 

de bouwmassa. Een aantal verdiepingen erop zetten 

om een financieel gezond plan te krijgen, zou het 

gebouw te zwaar maken.  

De Geste Groep ging na het overlijden van  

Gerard Stevers door met de voorgenomen verkoop 

van het Kleine Belastingkantoor, zo vertelt zijn 

dochter Andrea Stevers – als kind ging ze graag met 

haar vader mee naar de bouw en na haar studie 

bouwtechnische bedrijfskunde ging ze bij zijn bedrijf 

werken. Om kopers te enthousiasmeren voor het 

pand waren er indelingsschetsen en berekeningen 

gemaakt van mogelijke transformaties. Maar Andrea 

en haar moeder werden tijdens de opening van het 

‘’brede deel Stationsweg’’ aangesproken door wet-

houder Revis. Die bracht zijn enthousiasme over op 

hen. Hierdoor gingen Andrea en haar moeder an-

ders naar de gemaakte berekeningen en schetsen 

kijken: waarom niet zelf bouwen? 
 

Een goed idee 

Geste besloot zelf te gaan bouwen. Het was al eer-

der gebleken dat appartementen geen haalbare 

kaart waren. Wel konden er studentenwoningen ko-

men boven de bedrijfsruimten op de begane grond. 

Voor de verhuur daarvan werd een samenwerkings-

overeenkomst aangegaan met de Haagse Hoge-

school. Daarvoor moesten de studentenkamers wel 

op tijd opgeleverd kunnen worden: de verhuur 

moest begin september 2016 kunnen starten.  
 

Een bouwperiode van acht maanden voor  

155 studentenwoningen 

Het ontwerp, vergunning en bouwproces is dan ook 

zeer snel gegaan. Het architectenbureau KOW werk-

te de ideeën uit en december 2015 verkreeg Van 

Zanten Bouw B.V. uit Vlaardingen – die voor Geste 

ook het brede deel van de Stationsweg bouwde – 

via een aanbesteding de opdracht.  

Een maand na het krijgen van de bouwvergun-

ning, februari 2016, startte de sloop en de 

bouw. Eerst werd het gebouw tot op de beton-

constructie en de liftkern uitgekleed. Ook de 

zesde verdieping werd gesloopt, om daarna 

met een lichte staalconstructie van twee lagen 

het NNM-gebouw één etage hoger te maken 

dan het oorspronkelijke gebouw. De gevel is 

opgebouwd volgens architectuurprincipes: een 

basement bekleed met Italiaans natuursteen, 

daarboven het rode metselwerk en de top be-

kleed met zink.  
 

De gevels hebben een HSB (houtskeletbouw: 

hout/isolatie/gipsplaat) binnenblad, het bui-

tenspouwblad is traditioneel opgemetseld met de 

GS-gevelstenen erin opgenomen. Een logistiek 

hoogstandje was de toepassing van prefab-

badkamers. Per verdieping zijn vanaf maart 

2016 - op zes achtereenvolgende zaterdagen – 

telkens 25 kant-en-klare badkamers ingehe-

sen. Die werden direct op hun plaats gezet, de 

kamers werden er vervolgens omheen ge-

bouwd. Het oorspronkelijke kantoorgebouw is 

nog te herkennen aan de oorspronkelijke  

Travertin belastingkantoortrap die onveranderd 

behouden is, en de oorspronkelijke hoogte van 

3 meter tussen vloer en plafond die gehand-

haafd kon blijven door op een slimme manier 

alle leidingen en kokers in de gangplafonds te 

verwerken. 
 

Op de toekomst gebouwd 

Het NNM-gebouw is zo duurzaam mogelijk ge-

bouwd. Met onder meer het toepassen van ex-

tra hoge isolatiewaarden voor de gevels en het 

dak, WTW (warmte terug winnen) balansventi-

latie en laagtemperatuur-vloerverwarming, is 

bereikt dat de appartementen label A of A+ 

hebben: nieuwbouw-niveau.  

 

 

 

Andrea: “Op de drie belangrijkste punten van het 

duurzaam bouwen scoort het NNM-gebouw goed: 

het is een herbestemming, ander gebruik blijft mo-

gelijk en tot slot de A/ A+ energie-labels.” 
 

In haar toespraak bij de opening memoreerde 

Andrea Stevers de inspiratie die de positieve reac-

ties op het brede deel van de Stationsweg hadden 

gegeven en bedankte zij iedereen die betrokken was 

bij de herbestemming van het Kleine Belastingkan-

toor: de bouwers en adviseurs, de bank die finan-

cierde, de wethouder die inspireerde, de gemeente 

die meewerkte en de buurt die alle bouwactiviteiten 

voor lief had genomen. En waar haar vader van 

hield werd geschonken en gepresenteerd: een pils 

en bitterballen! 
 

Madeleine Steigenga 

Wonen in het NNM-gebouw 

Op de bovenste verdieping is een gezellig ingerichte 

lounge waar de bewoners kunnen studeren, relaxen 

en chillen. Ook zijn daar een gemeenschappelijke 

wasruimte, de installatieruimtes, een ruimte voor de 

beheerder en een zestal iets grotere appartementen.  

Op alle andere verdiepingen vind je 25 woningen (op 

de eerste één woning minder), het hoofdtrappenhuis 

en twee vluchttrappenhuizen. De wooneenheden 

variëren in grootte van 18 tot 36m2 vloeroppervlak 

met keuken en douche/wc. Studenten kunnen kiezen 

uit een volledig gemeubileerde of een gestoffeerde 

kamer. In de kelder is een stalling voor 160 fietsen en 

negentien auto’s. 

De Geste Groep heeft afspraken met onderwijsinstel-

lingen zoals de Haagse Hogeschool en Campus Den 

Haag van de Leidse Universiteit over de huisvesting 

van met name buitenlandse studenten. Dit versterkt  

het internationale karakter van de buurt. De huurprij-

zen liggen tussen de circa € 400,- en circa € 700,- per 

maand. Nederlandse studenten kunnen in aanmer-

king komen voor een huurtoeslag om er te wonen.  

Op de begane grond komt een ‘commerciële plint’, 

zoals dat in vakkringen wordt genoemd. Winkelruim-

te dus, van flink formaat.  

Onderhandelingen met ‘iets van retail’ lopen nog.   

Studentenwoningen in de Stationsbuurt 

Volgens wethouder Van Engelshoven worden er de komende 

zeven jaar in Den Haag 3.200 studentenwoningen bijgebouwd. 

De afgelopen zeven jaar is de woningvoorraad van de Stations-

buurt uitgebreid met 1.425 studentenwoningen, ongeveer een 

kwart van de buurtpopulatie: 

2009 hoek Oranjelaan/Stationsweg 58 studentenwoningen 

2007 het Strijkijzer 300 studentenwoningen, 35 app. en 13 

short stay 

2012 House of Music Wolterbeekstraat 43 studentenwoningen 

2013 Hoefkade/Wolterbeekstraat 11 studentenwoningen 

2014 brede deel Stationsweg 48 studentenwoningen en  

8 appartementen 

2014 het Rode Dorp/ Hoefkade 198 studentenwoningen 

2015 The Student Hotel 309 kamers 

2016 NNM-gebouw KOW 155 studentenwoningen 

2017 Sigma-locatie 302 studenten units, 153 starterswoningen 

20?? Grote Belastingkantoor 

opening: Andrea Stevers met wethouder en bankier  

Nynke Scheltema 

gevel met ornamenten, foto Dave Damen 
entree en hek speedgate voor de garage/ 

fietsenstalling , foto Dave Damen 

huiskamer, foto Dave Damen 

Studentenkamer met keukentje, tafel en bed 
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Recent kopte het AD dat de  

Stationsbuurt een van de armste  

wijken van Nederland is. Bron was 

een rapport van het Sociaal en  

Cultureel Planbureau (SCP).  

Volgens dit rapport leefde in 2013  

in de Haagse “Stationsbuurt /  

Huygenspark” 23,8% van de inwo-

ners in armoede, waarmee de wijk 

terug van weg geweest is bij de  

twintig armste wijken van Nederland.  
 

Hoeveel armoede is er in de Stations-

buurt en hoe pakt de gemeente dit 

aan? Alle reden voor een gesprek met Fred  

Dukel, directeur Sociale Zaken en Werkgelegen-

heidsprojecten bij de gemeente Den Haag, onder 

wiens verantwoordelijkheid het Haagse armoede-

beleid valt. 
 

Dukel, ooit begonnen bij de Rabobank en inmid-

dels al ruim 10 jaar werkzaam bij de gemeente 

Den Haag in diverse managementfuncties, steekt 

meteen van wal: “Armoede is in het beleid van 

oudsher gekoppeld aan een inkomensgrens. Zo 

wordt armoede meetbaar. Als een gezin of een 

alleenstaande onvoldoende geld heeft voor nood-

zakelijke voorzieningen, zoals voeding, kleding of 

huisvesting, dan is er sprake van armoede. Men-

sen die langdurig zonder werk zitten of schulden 

hebben kunnen onder de armoedegrens duikelen. 

Het beleid is erop gericht om daar wat aan te 

doen en het inkomen op peil te houden.” 
 

Gesloten gordijnen 

Om te laten zien dat het om meer gaat dan een 

meetbare grens koppelt Dukel een treffend beeld 

aan de armoedeproblematiek: de ‘gesloten 

gordijnen’. “In Nederland is de woningbouw goed 

geregeld en is de kwaliteit van de buitenruimte 

op orde. Als je door wijken loopt die als arm te 

boek staan, heb je dat vaak niet meteen in de 

gaten. We horen dat ook terug van buitenlandse 

delegaties die ons bezoeken. Bij armoede denken 

zij ook aan vervallen panden. Bij ons is dat goed 

voor elkaar en is er van de buitenkant schijnbaar 

niets aan de hand. Wat er achter de gesloten 

gordijnen gebeurt zie je niet. Achter die gordijnen 

hebben veel mensen het zwaar om de touwtjes 

aan elkaar te knopen en menswaardig te leven. 

Ik zou het een groot deel van de stad gunnen om 

bij ons in de spreekkamers te komen kijken en te 

weten wat de problematiek in sommige huishou-

dens is.” 
 

Hard getroffen door economische crisis  

De reden om met Dukel af te spreken is het rap-

port van het Sociaal en Cultureel Planbureau 

(SCP). We willen natuurlijk weten hoe dit rapport 

bij de gemeente is gevallen en of het aanleiding 

was voor actie. Dukel: “Om eerlijk te zijn is het 

antwoord daarop nee. De cijfers van het SCP zijn 

deels alweer achterhaald en het SCP hanteert de 

wijkgrenzen net weer anders dan wij dat doen. 

Ook zonder het SCP houden we de situatie goed 

in de gaten. We hebben onze eigen monitor.  

 

Of er in een wijk veel armoede is wordt hoofdza-

kelijk bepaald door een aantal algemene kenmer-

ken. In de Stationsbuurt is 78% sociale woning-

bouw tegenover 33% voor de stad als geheel. In 

de sociale woningbouw wonen veel mensen met 

een uitkering, mensen met kleine banen, zzp’ers 

die maar net kunnen rondkomen en tegenwoor-

dig ook steeds meer kleine winkeliers. Een eco-

nomische crisis, zoals we die de laatste jaren 

hadden, raakt deze groepen het hardst. Ook 

heeft de buurt veel bewoners met een niet-

westerse achtergrond, namelijk 56%. We weten 

dat deze groep zwaarder wordt geraakt wanneer 

zich een economische recessie voordoet. Ook zijn 

er relatief veel éénoudergezinnen in de Stations-

buurt/Rivierenbuurt; 25% van de huishoudens 

tegenover het Haags gemiddelde van 17%. Ook 

dit is een groep die vaak van een laag inkomen 

moet rondkomen. Tot slot is er de snelle groei 

van het aantal studenten in de wijk. Die hebben 

lage inkomens, maar brengen ook een nieuwe 

dynamiek met zich mee. “ 
 

Den Haag loopt voorop in armoedebeleid 

We zijn uiteraard benieuwd wat de gemeente 

Den Haag om de armoede van haar inwoners te 

bestrijden. Dukel daarover:”Werk is voor mensen 

de manier om uit de armoede te geraken. Het 

huidige college heeft een banenplan om 10.000 

mensen aan het werk te helpen. Er komen ook 

1.000 STiP-banen bij, door de gemeente gesubsi-

dieerde banen in de publieke sector. Daarnaast 

bieden we mensen in de bijstand kansen om pas-

sende werkervaring op te doen. Het armoedebe-

leid is erop gericht om de bewoners van Den 

Haag die in armoede leven, bij te staan. Dat gaat 

om mensen met een uitkeringssituatie, maar 

steeds vaker ook om ‘werkende armen’: mensen 

die werken maar toch heel moeilijk kunnen rond-

komen.”  
 

Dukel vindt dat Den Haag hierin voorop loopt: 

“We hebben de Ooievaarspas, waarmee tal van 

voorzieningen op het gebied van sport en cultuur 

bereikbaar blijven. In Den Haag maakt 98% van 

de doelgroep gebruik van één of meer armoede-

voorzieningen. Dat is ongekend hoog, 15 tot 20% 

hoger dan vergelijkbare andere steden. Ik denk 

dat het komt omdat de Ooievaarspas geen stig-

ma heeft. De Ooievaarspas is niet het enige. We 

hebben ook het Kindpakket. De Haagse filosofie 

is dat een kind niet de dupe mag zijn van de  

armoede van de ouders. Daar hebben we veel 

praktische middelen voor beschikbaar. We wer-

ken ook samen met de Stichting Leergeld om er-

voor te zorgen dat kinderen goed naar school 

kunnen, ook als ouders geen geld hebben voor 

bijvoorbeeld een fiets of een tablet, die nodig is 

voor school. We hebben ook een collectieve zorg-

verzekering met afkoop van eigen risico, zodat 

het eigen risico geen reden is om niet naar een 

dokter te gaan. Heel interessant vind ik tot slot 

het Schuldenlab. Dat is een nieuw initiatief waar-

bij we experimenteren met nieuwe aanpakken.  

 

 

 

Bij jongeren met schulden draaien we het om en 

wordt de vraag hoe je ze nieuw perspectief kan 

bieden. Daar kan bij horen dat je hun schuld 

overneemt, maar ook dat je afspraken maakt om 

weer naar school te gaan, vrijwilligerswerk te 

doen als bijdragen aan de samenleving die kun-

nen worden “gekapitaliseerd” als tegenprestatie 

voor het overnemen van schuld. Het is nog een 

pilot, maar ik zie er veel mogelijkheden in.” 
 

Het wijkperspectief is heel belangrijk 

Bij armoedebeleid gaat het niet alleen om het 

aanbod van voorzieningen, maar ook om hoe je 

als gemeente de mensen weet te bereiken en hoe 

wijken zelf functioneren. Dukel: “Mijn opvatting is 

dat de aanpak in verband moet staan met de 

kracht van de wijk. Het wijkperspectief is heel 

belangrijk. Welke organisaties en netwerken zijn 

er die iets kunnen betekenen. Er zijn vaak veel 

initiatieven in wijken. Hoe versterk je die?  

Inkomensondersteuning doen we al jaren, maar 

hoe we de netwerken in de wijk kunnen inscha-

kelen is een terrein waarop nog veel te bereiken 

is. Een voorbeeld: er zijn op tal van plekken 

voedselbanken. Die zijn heel goed in een gestan-

daardiseerde aanpak: grote hoeveelheden pak-

ketten samenstellen en distribueren.  

Sinds kort is er het initiatief van de sociale super-

markt, die meer uitgaat van welke producten 

mensen nodig hebben. Ze kunnen die verkrijgen 

door ruil of voor een kleine bijdrage. Initiatieven 

als deze zijn vaak sympathiek, maar er komen 

allerlei praktische problemen bij kijken. Super-

markten willen bijvoorbeeld wel meedoen aan de 

sociale supermarkt, maar ze willen geen extra 

concurrentie.  

Hoe krijg je goede initiatieven in onderling over-

leg sneller van de grond? Hoe kan de gemeente 

daar een bijdrage aan leveren? Daarnaast zijn we 

bezig om weer meer zichtbaar te worden in de 

wijk. We hebben nu in alle wijken servicepunten 

arbeid waar mensen terecht kunnen. Voor de 

Ooievaarspas hebben we dit jaar en waarschijn-

lijk volgend jaar een wijktour om de mogelijkhe-

den onder de aandacht te brengen. In contact 

komen met de bewoners is een belangrijk speer-

punt voor ons op het moment” 
 

Vries Kool, 

Rob Govers   

Interview: Armoede in de Stationsbuurt 
Je ziet niet wat zich achter gesloten gordijnen afspeelt 

Wat is de Stationsbuurt? 

Het SCP heeft het over “Stationsbuurt/

Huygenspark” die is gedefinieerd op basis van post-

codegebieden en 10.000 huishoudens omvat.  

De gemeente gaat uit van 6.400 huishoudens die de 

Stationsbuurt en een groot deel van de Rivieren-

buurt omvatten. De wijkkrant Hollands Spoor wordt 

bezorgd in een gebied dat grosso modo wordt be-

grensd door de Haagse grachten, het Zieken, de  

Koningsstraat en het spoor.  

Dit gebied bevat circa 4.000 huishoudens. 

Meer weten over Ooievaarsregelingen, kijk op 

www.denhaag.nl/ooievaarsregelingen.  
 

De bus van het promotieteam Ooievaarsregelingen 

staat op 22 en 23 december van 9.00 en 16.00 uur op 

de Wagenstraat. Zij helpen u graag op weg. 
 

Heeft u een probleem op het gebied van financiën en 

administratie, loop eens binnen bij wijkcentrum  

Parada. Zij kunnen u verder helpen.  

Voor nadere informatie, zie www.zebrawelzijn.nl . 
 

Heeft u een idee hoe we in de Stationsbuurt samen 

iets kunnen doen tegen de armoede van sommige, 

wijkbewoners, mail het aan HS@buurtstation.nl 

http://www.denhaag.nl/ooievaarsregelingen
http://www.zebrawelzijn.nl
mailto:HS@buurtstation.nl
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Naar Amsterdams voorbeeld huisvest Bazaar of 

Ideas aan de Hoefkade sinds dit voorjaar Pak-

huis de Règâh: “Het onafhankelijk platform 

van en voor de stad Den Haag en haar inwo-

ners. Een plek waar we elkaar informeren, in-

spireren en co-creëren.”  

Initiatiefnemers Edgar Neo en Roxane Daniels 

leggen uit wat Pakhuis de Règâh is en nodigen 

iedereen in de buurt uit om deel te nemen aan 

activiteiten of – nog beter – met initiatieven te 

komen. 
 

Edgar Neo is naar eigen zeggen begonnen als 

activist, tegenwoordig maatschappelijk project-

ontwikkelaar, maar ook onder andere bena-

mingen actief bij tal van projecten (volg hem 

op Twitter).  

Roxane Daniels is buurtgenoot, beeldend kun-

stenaar en in het dagelijks leven werkzaam bij 

het ministerie van BZK als adviseur digitale 

overheid. Via/via leerden ze elkaar kennen bij 

een dialoog over de toekomst van de stad.  

Bij beiden leefde het idee dat er in Den Haag 

behoefte is aan iets structurelers, een plek en 

een platform om maatschappelijke initiatieven 

verder te brengen en de dialoog aan te kunnen 

gaan over maatschappelijke vraagstukken die 

mensen bezighouden.  

Edgar: “In Amsterdam bestond zoiets al: Pak-

huis de Zwijger. Het leek ons een goed idee 

om dit concept in Den Haag te introduceren. Ik 

heb er een tweet over geplaatst en de reacties 

daarop waren positief. Omdat het al eens ge-

probeerd was maar niet gelukt, hebben we 

goed gekeken of we niet iets hadden gemist. 

Toen we besloten het door te zetten ging het 

snel. De Bazaar of Ideas wou het graag huis-

vesten. Staedion stelde een leegstaande ruim-

te beschikbaar. Dat was echt super. Het was 

bij wijze van spreken woensdag op gesprek en 

vrijdag de sleutel.” 

Gratis en voor iedereen 

Gevraagd naar de activiteiten legt Roxane uit: 

“Net als Pakhuis de Zwijger organiseren we 

Tegenlicht Meetups. Elke zondag zendt de 

VPRO in Tegenlicht een documentaire over een 

maatschappelijk vraagstuk uit. De woensdag 

erna organiseren we hierover een dialoog. Het 

kenmerk van al onze activiteiten is dat ze over 

maatschappelijke onderwerpen gaan, gratis en 

openbaar toegankelijk zijn. Iedereen is welkom 

om een bijdrage te leveren.” Naast deze weke-

lijkse bijeenkomsten zijn er tal van initiatieven. 
 

Edgar: “Er is de ‘solar challenge’. Nino, een 

kunstenaar uit de buurt met een technische 

achtergrond, is gefascineerd door de toepas-

sing van zonnepanelen voor mobiliteitsvraag-

stukken. Hij heeft eerst geprobeerd of hij met 

zonnepanelen een autoradio kon laten werken. 

Dat lukte. Hij heeft nu nieuwe zonnepanelen 

en werkt aan een skelter op zonne-energie. We 

organiseren een bijeenkomst over wat de mo-

gelijkheden van zonne-energie zijn. Niet alleen 

praten, maar ook doen: wat is de volgende 

toepassing.”  

Roxane vult aan: “Voor mijn werk heb ik een 

dialoog over de digitale samenleving georgani-

seerd. Traditioneel is dan om als beleidsma-

kers met steeds dezelfde groep experts en 

maatschappelijke organisaties om de tafel te 

gaan. Wij willen niet over, maar mét mensen 

praten over de uitdagingen die er zijn.”  
 

Dialoog 

Als ze eenmaal bezig zijn houden Roxane en 

Edgar niet meer op over de plannen die ze aan 

het ontwikkelen zijn: een dialoog met een ga-

leriehouder die kunstenaars op een bijzondere 

manier aan het woord wil laten over de stad, 

een reeks over het nieuwe wonen, een aantal 

avonden over integratie en – als het lukt – een 

co-productie met de gemeente. Edgar daar-

over: “We zijn in gesprek met de gemeente 

Den Haag. Heel gek voor hen dat we geen sub-

sidie willen, maar graag gezamenlijk een pro-

gramma zouden opzetten. Het gaat ons om 

vragen waar de gemeente het antwoord ook 

niet op weet, maar graag de dialoog aangaat 

met mensen van hoog tot laag uit de stad. Je 

maakt immers samen de stad. Amsterdam is 

hier al heel ver in. Den Haag is nog onwennig 

– koudwatervrees - maar hopelijk komt daar 

verandering in.” 
 

 

 

 

 

Verbinden  

Gevraagd wat hen drijft om als vrijwilliger dit 

platform van de grond te trekken zegt Roxa-

ne:”Wij dromen van een inclusieve samenle-

ving, een participatiesamenleving 3.0, waarin 

iedereen meepraat en meedoet. Niet alleen als 

je hoog opgeleid bent, maar iedereen. Wij wil-

len graag de reiger en de ooievaar verbinden 

en denken dat Pakhuis de Règâh daar een bij-

drage aan kan leveren. Wij bieden een plat-

form. We nodigen iedereen uit om met initia-

tieven te komen. We nemen dat initiatief niet 

over, maar kunnen helpen het mogelijk te ma-

ken. We zien dat het werkt en dat er mooie 

dingen gebeuren. We hopen de komende tijd 

veel buurtgenoten te kunnen verwelkomen bij 

activiteiten van Pakhuis de Règâh en nodigen 

iedereen uit om met goede ideeën te komen.” 
 

 Vries Kool 

Op 12 januari 2017 vindt een bijeenkomst plaats over 

digitale democratie. 

Tijdens het televisieseizoen vindt elke woensdag een 

Tegenlicht Meetup plaats over de uitzending van 

VPRO Tegenlicht de zondag ervoor. 

Voor meer informatie en activiteiten: kijk op 

www.deRégâh.nl of bezoek de Facebookpagina. 

Alle activiteiten van Pakhuis de Régâh vinden plaats 

bij de Bazaar of Ideas, Hoefkade 11, Den Haag 

Interview Edgar Neo en Roxane Daniels 

Pakhuis De Règâh: “Wij willen de ooievaar en de reiger verbinden” 

De vrouwenraad bij Parada 

 

Komt u ook naar de bijeenkomsten van de 

Vrouwenraad bij wijkcentrum Parada? 
 

Wij hebben elke week een bijeenkomst van 

09:30 tot 11:00 met een stel inspirerende 

vrouwen 
 

Wilt u in gezelschap van andere vrouwen 

praten en discussiëren over: 

-opvoeding, 

-relaties, 

-omgaan met conflicten, 

-wonen en werken in Den Haag, 

-gezondheid en gezonde voeding, 

-en nog veel meer! 

 

Natuurlijk doen we samen ook leuke  

activiteiten!! 

 

 De bijeenkomsten worden begeleid door 

een sociaal werker en student. 

 Elke week is er een ander boeiend thema 

 Op donderdag 9.30 tot 11.00 uur 

 

Dus kom gezellig meedoen  

Contactpersoon: Joke van Gemmert 

Wijkcentrum Parada 

Van Limburg Stirumstraat 280 

2515 PT Den Haag 

Telefoon: 070-2052210 

http://www.deregah.nl
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Oktober wordt traditioneel geassocieerd met 

wijnmaand en rozenkransmaand. Op het 

Huijgenspark was het de laatste zonovergoten 

zondag van oktober traditioneel Haagse Oogst. 
 

Het was lekker ‘nassûh’ met biolokaal voedsel 

verzorgd, begeleid door superrr relaxte songs 

onder een strakke en minimalistische luifel dat  

een podium vormde. Wat mij bertreft zou die luifel 

er wel (semi-)permanent mogen staan voor 

optredens. 
 

Lusthof XL weet met de Haagse Oogst ieder jaar 

een landerige sfeer te scheppen in de positieve zin 

des woords. De hooibalen, de houten schuif-maar-

aan-tafels, de keuken op rolletjes met geurige 

borsjsj in een grote soepketel, het knikkerspel 

voor de kids, de lampionnenwerkplaats, de 

reparatieplaats en spirituele workshops.   
 

Lusthof XL komt met Haagse Oogst haar 

doelstelling na: de leefbaarheid in stedelijke 

omgevingen vergroten.  

Het Huijgenspark werd een lusthof waarin welzijn 

in de brede zin van het woord centraal staat. 
 

Ik praat over groene daken en stadshoning.  

Er gebeurt zoveel moois!  

Een Chinees gezegde luidt:  

‘een visie zonder actie is een dagdroom, een actie 

zonder visie is een nachtmerrie’.  

Zo is het maar net. Lusthof XL heeft allebei, en dat 

zijn de ingrediënten voor succes.  

Enthousiast ga ik thuis op zoek naar de Haagse 

stadsimkers. En nu de daad bij het woord..... 
 

Rob Govers 

Oktober Haagse Oogstmaand 

 

Het pand dat voor veel buurtgenoten 

een plek was om even binnen te lopen, 

waar plannen werden gemaakt die on-

mogelijk leken, waar mensen enthousi-

ast zelf de regie in handen namen, waar 

lampionnen werden geknutseld en eie-

ren werden beschilderd, krijgt vanaf 6 

december een andere bestemming. 
 

Dat lieten de organisatoren niet onge-

merkt voorbij laten gaan. Op vrijdag 2 

december werden nog één keer de 

bloemetjes buiten gezet met een Thé 

Dansant met glaasje, hapje en dansje 

binnen. 
 

Tot 10 januari gaat LUSTHOFxl in retrai-

te, daarna werken ze vanuit het pand 

van the International Institute for Civic 

Hacks (ICX), aan de Stille Veerkade 19. 

LUSTHOFxl verlaat Stationsweg 75 

foto’s: Raymond Webb 

Na drie jaar neemt LUSTHOFxl afscheid van de tijdelijke 

Werkplaats aan de Stationsweg (het vroegere onderkomen 

van het Buurtstation).  



   8                        Wijkkrant  HOLLANDS SPOOR  Januari 2017 

 

Koninklijk bezoek voor  

De Mussen 
Op 19 november, alweer even geleden, bezocht 

Koningin Máxima buurtcentrum De Mussen dat zijn 90-

jarig bestaan vierde. Het gaf een onalledaags beeld op 

de Hoefkade: hekken, limousines en een rode loper.  
 

Tijdens het bezoek kreeg Máxima een indruk van de 

activiteiten die bij De Mussen plaatsvinden, zoals onder 

meer het schilderklasje, de schaakclub, de judojeugd, 

de Schilderswijkmoeders en natuurlijk de jonge rappers 

van team De Mussen die speciaal voor haar de 

Máximarap hadden geschreven. De persaandacht was 

enorm: NOS Journaal, TV West, RTL Nieuws, SBS 

Shownieuws, Den Haag FM, Blauw Bloed en zelfs een 

flink artikel in Paris Match. Een goed bezoek, ook voor 

onze buurt, al was het maar vanwege de kop in een 

van de kranten: "Máxima ook Koningin van de 

Schilderswijk. 

foto Henk Ros 

Werkzaamheden kademuur Bierkade 

Stationsbuurt in videoclip hiphopformatie SFB 
Begin oktober maakte de hiphopformatie SFB 

(‘Strictly Family Business’) opnames in onze wijk 

voor een nieuwe clip. Op het ‘Bazarplein’ tegenover 

het Student Hotel trokken ze veel bekijks van 

jonge fans. De video, die hoort bij het nummer 

‘Check’, werd online al snel een groot succes. 
 

SFB leverde een grote bijdrage aan het 

samenwerkingsalbum New Wave van het label 

TopNotch (ook hun huidige label), waarvan vooral 

‘Drank en Drugs’ (door Ronnie Flex en Lil’Kleine) 

beroemd en berucht werd. Het leverde SFB twee 

gouden platen op voor twee van hun nummers; het 

album New Wave ontving de Nederlandse Popprijs. 

In oktober won SFB ook de Haagse Popprijs. 
 

De vier SFB-leden komen oorspronkelijk uit de 

Schilderswijk. Ook daar filmden ze: in de clip komt 

het straatnaambordje van de Govert Flinckstraat 

prominent in beeld. De Stationsbuurt is te 

herkennen met beelden van de Hoefkade, het 

Bazarplein en het Strijkijzer. 

Bekijk de clip van Check via https://www.youtube.com/watch?v=ExazOaPpSb0 

De kademuur aan de Dunne Bierkade is oud en aan vervanging 

toe. In oktober 2016 is gestart met de voorbereidende werk-

zaamheden voor het vervangen van dit deel van de kademuur. 
 

De kademuur is ruim 100 jaar geleden aangelegd (in 1893) en 

heeft een houten fundering. Uit onderzoek is gebleken dat het 

houtwerk en vooral de houten palen in zo’n slechte conditie zijn 

dat het nodig is om de kademuur te vervangen.  

De kademuur aan de overkant - aan het Groenewegje - heeft 

ook een houten fundering, maar staat de komende 5 jaar niet 

op het programma om te vervangen.  
 

Bomen en tijdelijk groen 

Bij de Dunne Bierkade kunnen de bomen behouden blijven.  

Dit is mogelijk omdat het om relatief gezonde en jonge bomen 

gaat. In maart 2016 zijn ze tijdelijk verplaatst naar de stads-

kwekerij waar ze goed verzorgd worden. In het nieuwe plantsei-

zoen (november 2017) krijgen de bomen hun oude plek terug. 

Faseringen in het werk: 

 Oktober - december 2016: versterken van de Paviljoensbrug. 

 Oktober 2016 tot maart 2017: aanbrengen van de nieuwe 

kadeconstructie van de Wagenstraat tot en met de terras-

boot ‘De Pakschuit’. 

 Maart tot juli 2017: aanbrengen van de nieuwe kadecon-

structie van ‘De Pakschuit’ tot aan de Paviljoensbrug. 

 Februari tot maart 2017: eerste deel herinrichting van de 

Dunne Bierkade.  

 Juni en augustus 2017: tweede deel herinrichting van de 

Dunne Bierkade.  

 Januari en februari 2017: herstel van de kademuur aan de 

Wagenbrug. 

Bereikbaarheid tijdens het werk 

De bereikbaarheid wordt zo veel mogelijk behouden door een 

groot deel van de werkzaamheden vanaf het water uit te voe-

ren. Hierdoor blijft de rijbaan grotendeels berijdbaar. De par-

keerplaatsen zijn niet bruikbaar, vanwege de damwand. Tijdens 

de werkzaamheden is er een periode dat de straat niet bereik-

baar is. 

Informatie: kademuren@denhaag.nl of 070 752 55 97  

 

Foto:  

Raymond Web 

Bron:  

Gemeente 

Den Haag 

https://www.youtube.com/watch?v=ExazOaPpSb0
mailto:kademuren@denhaag.nl
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Moet de Stationsweg eenrichtings-

verkeer worden?  

Dat was een van de vragen die 

nog open bleef, toen afgelopen 

augustus het Programma van  

Eisen voor de Loper Oude Centrum 

werd aangenomen door het  

College van B&W.  

De Loper Oude Centrum (kortweg 

‘LOC’) is de naam voor de route  

tussen station Hollands Spoor en 

de Grote Marktstraat. Deze route 

moet aantrekkelijker worden voor 

voetgangers en fietsers. 
 

Sinds augustus heeft de gemeente 

onderzocht wat de keuzemogelijk-

heden zijn voor het verkeer in de 

Stationsweg, en wat de voor- en 

nadelen zijn.  

Tijdens een informatieavond op 8 

november in Buurthuis De Sprong 

kregen bewoners van Stations-

buurt en Oude Centrum te horen 

hoe de gemeente tegen dit vraag-

stuk aankijkt.  

Conclusie: de Stationsweg blijft 

tweerichtingsverkeer. Dat heeft 

minder nadelen (voor hulpdiensten 

en voor bewoners) dan als het 

eenrichtingsverkeer zou worden. 

In de plannen was al uitgegaan 

van een 30-kilometerzone, en dat 

blijft zo. 
 

Minder parkeerplekken 

Er kwamen meer punten aan de 

orde die avond. Zo is er het plan 

om in de nieuwe situatie de par-

keerplekken op te heffen op de 

Stationsweg tussen Oranjelaan en 

Huijgenspark. Dat zijn er een stuk 

of 18. De gemeente heeft bekeken 

wat dit betekent voor de buurt, 

voor zowel bewoners als onderne-

mers.  

Conclusie: de ‘parkeerdruk’ gaat 

iets omhoog maar is nog steeds 

op een zeer acceptabel niveau, 

volgens de doorrekening van de 

gemeentelijke verkeerskundige.  
 

Er zouden zelfs op andere stukken 

nóg een paar parkeerplekken kun-

nen vervallen. Als dat gebeurt, 

moet het wel iets toevoegen. Ook 

moet het niet teveel parkeerover-

last voor de zijstraten opleveren, 

vindt de gemeente. Er zullen dus 

misschien meer dan 18 parkeer-

plekken verdwijnen, maar in elk 

geval die 18. Zo komt er op het 

stuk Oranjelaan-Huijgenspark 

ruimte vrij om onder meer voet-

gangers die vanaf het station ko-

men, mooi door te laten lopen. 
 

 

 

Kalender 

De plannen voor de Loper Oude 

Centrum hebben een lange door-

looptijd. Er zijn verschillende  

momenten waarop u als bewoner 

of ondernemer in de Stationsbuurt 

kan meedenken, kan inspreken of 

u gewoon kan laten informeren. 

23 november was er een werkses-

sie waar bewoners en onderne-

mers konden meedenken over 

specifieke onderdelen van de plan-

nen; Vergroening & Duurzaam-

heid, Bijzondere Plekken, en 

´Couleur Locale´. 

 In januari/februari 2017 rondt de 

gemeente het schetsontwerp af. 

Dit wordt dan gedeeld met de 

betrokken wijken. 

 Maart 2017 kunt u inspreken bij 

het voorlopig ontwerp. Daarvoor 

organiseert de gemeente een 

inloopbijeenkomst (datum nog 

niet bekend). 

 In juni 2017 beslist de gemeen-

teraad over de Loper Oude Cen-

trum. 

 Januari 2018 moet dan de herin-

richting van de Stationsweg en 

Wagenstraat starten. 

 Ook zal begin 2017 een bijeen-

komst worden gehouden over de 

geplande ‘knip’ in de Hoefkade. 

Auto’s kunnen daardoor niet 

meer rechtstreeks vanaf het Rijs-

wijkseplein over de Hoefkade 

naar de Schilderswijk.  

 

 De verwachting is dat er na die 

‘knip’ de helft minder auto’s door 

de Stationsbuurt rijdt.  

Dit ondersteunt de gedachte van 

een autoluwe Loper Oude Cen-

trum. 
 

Meer informatie 

U kunt zich aanmelden bij de ge-

meente (projectleider Laurens 

Mantel) om op de hoogte te blij-

ven over de ontwikkelingen Loper 

Oude Centrum.  

Stuur daarvoor een mail naar pro-

jectmedewerker Nelleke Borger: 

nelleke.borger@denhaag.nl. 
 

Eigen buurttraject  

Enkele bewoners hebben de han-

den ineen geslagen met het  

The Hague International Center 

for Civic Hacks, kortweg ICX. Deze 

organisatie onderzoekt hoe bur-

gers met technologie hun leven en 

omgeving kunnen vormgeven.  

Onder begeleiding van Gerrit Jan 

van ’t Veen (ICX) hebben bewo-

ners en ambtenaren in oktober 

samen aan verschillende vragen 

gewerkt rondom het ontwerp van 

de Loper. 
 

In januari zet ICX een vervolgstap 

in de vorm van een alternatieve 

‘adviescommissie openbare ruim-

te’. Als u in deze commissie wilt 

zitten kunt u zich aanmelden op 

info@i-c-x.org. 

Annemarijke Jolmers 

Stationsweg wordt 30-km-zone, blijft tweerichtingsverkeer 

 

mailto:nelleke.borger@denhaag.nl
mailto:info@i-c-x.org
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We kiezen tegenwoor-

dig vaak ‘met z’n alle’ 

ergens voor.  

Zeggen ze.  

Maar volgens mij kiest 

er meestal maar een 

klein groepje iets en 

zwijgt de rest. Als we 

echt naar elkaar zouden 

luisteren in plaats van 

alleen te roepen wat we zelf willen, kunnen we 

misschien echt ‘met z’n alle’ ergens voor gaan. 
 

Zo kozen we vorig jaar ‘met z’n alle’ voor een 

mooie, rustige loper van Station naar Bijen-

korf. Eerst was ie rood, maar de kleur ver-

vaagde en de loper kreeg gezelschap van de 

fietser. Bedoeling is dat de autohinder minder 

en het geheel fraaier wordt. Maar voor wie? 

Voorbijgangers, winkeliers, bewoners, de  

gemeente (dat zijn wij wel met z’n allen)?  

Eenrichtingsverkeer en minder parkeervakken 

kunnen vervelend zijn voor mensen die in de 

zijstraten wonen. Versperringen vertragen 

hulpdiensten in nood, snelheidsborden zijn niet 

te handhaven. Alle maatregelen zijn lastig voor 

laden en lossen. Alle vóórs hebben tegens. 

Als we nou gewoon de struikelvatbaarheid van 

de stoepen verminderen en de fietsbaarheid 

verbeteren, zijn we al een stuk op de goede 

weg. Doorgaande auto’s moeten maar om de 

wijk heen rijden. Of gaan we ‘met z’n alle’  

liever weer voor de schone schijn? 
 

*********************** 

Ik weet nog dat ik in de jaren ‘70, net 16, op 

mijn zelf ‘opgeknapte’ Puch door een agent 

werd aangehouden. Hij controleerde de uitlaat 

op schuursponsjes en schroefde mijn carbura-

tor eraf. Uitgeboorde cylinder, dus ik de Sjaak. 

Brommer in beslag, nooit meer teruggezien, en 

nog een vette plaat ook.  
 

Dat gaat nu heel anders. Dag en nacht racen 

motoren zonder geluidsdemper met enorme 

snelheden door de Stationsstraat. Hun kente-

kens zijn bekend, namen vaak ook. Veel lawaai 

en levensgevaarlijke situaties. De politie kan 

helaas niets doen. Ze hebben niet de appara-

tuur om geluid of snelheid goed te meten. 

Zeggen ze. Of kiezen hun bazen ‘met z’n alle’ 

voor de makkelijke weg, bang om de duistere 

wereld van de motorrijders aan te pakken? 
 

*********************** 

Carnivale gaat niet door dit jaar omdat de  

gemeente geen 60.000 euro subsidie wil ge-

ven. Flauw hoor, is toch niet zo veel geld voor 

3 dagen feest. Wat kan je daar nou helemaal 

mee doen? Hooguit 12 jaar deze krant uitge-

ven zonder reclame, of 4 jaar het Buurtstation 

laten draaien, of 2 jaar de subsidiekorting op 

Buurthuis De Mussen dekken. Carnivale geeft 

licht in de wijk in de donkerste dagen van het 

jaar. Dat brengt warmte en verbroedering.  

En dat is niet in geld uit te drukken.  

Gelukkig heeft de gemeente toegezegd  

volgend jaar weer mee te werken. 
 

*********************** 

 

 
 

 

Nog even iets anders wat we met z’n alle kun-

nen kiezen.  

Als we het over het nieuwe horecagebied bij 

het station hebben, zeggen we meestal iets 

van ‘het brede deel van de Stationsweg’, wat 

dan verwarring oplevert met het Stationsplein. 

Meestal geven Hagenezen al nieuwe namen 

voordat iets gebouwd wordt, maar hier hebben 

we nog niets voor. Tijd om iets te bedenken. 

Zelf dacht ik, met Avenue Culinair in gedach-

ten, aan iets met Boulevard (brede weg) en 

Gare (station). Boulevard de Gare, wat dan 

Boelegaar ofzo wordt.  

Wie heeft er een beter idee? Mail dan naar 

hs@buurtstation.nl, misschien noemen we het 

dan zo met z’n alle in het nieuwe jaar. 
 

*********************** 

Geniet ‘met z’n alle’ van de kerstdagen en een 

fijn uiteinde zonder brandwonden. 
 

Koos 

Kastanjeboom gekapt 

 

Eind oktober is uiteindelijk toch de 

kastanjeboom aan de kop van het 

Huijgenspark gekapt omdat hij te oud 

en broos was geworden om nog veilig 

overeind te kunnen staan.  
 

De overgebleven stronk blijft nog even 

als stille getuige achter. Door de 

ondergrondse vertakkingen van de 

wortels is deze moeilijk te verwijderen. 

Er wordt mee gewacht tot er volgend 

jaar groot onderhoud aan de 

betegeling van het park wordt 

uitgevoerd. 
 

Het hout wordt voor hergebruik 

verwerkt door de Haagse Stadszagerij. 

Het zou dus zomaar kunnen dat er 

volgend jaar bankjes in het park staan 

die gemaakt zijn van de oude boom. 

Column                           Tussen Spoor en Stad                                . 
Moeilijke keuzes.  

 

Koos Spoor heeft zo zijn eigen kritische kijk op deze 

krant en de gebeurtenissen in de Stationsbuurt.  

Hij woont al zijn hele leven in Den Haag, waarvan 

zo’n 20 jaar in onze wijk en hij schijnt een verre neef 

van Haagse Harrie te zijn. Hij is niet geïnteresseerd in 

politiek en zwalkt van links naar rechts of omge-

keerd. Wel was hij ooit lid van de Tegenpartij. 

Omdat hij wat moeite heeft met schrijven, worden 

zijn gedachten opgeschreven door ons redactielid 

Gary v.d. Heemst. 

mailto:hs@buurtstation.nl
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Op 14 oktober heeft Haags wethouder Boudewijn Revis de Gulden Klinker aan 

De Vrienden van het Huijgenspark uitgereikt.  De Vrienden van het Huijgens-

park waarderen de erkenning van de gemeente. 
 

Boudewijn Revis benadrukte in zijn korte speech dat De Vrienden van het Huij-

genspark zich weten te onderscheiden door op eigen initiatief het verschil te 

maken, door de buitenruimte mooier, schoner en leefbaar te maken en te hou-

den. De Vrienden van het Huijgenspark is een vaste en gemotiveerde groep en 

is geen eendagsvlieg gebleken. 
 

Al drie zomers zetten de vrijwilligers zich in om stoelen, tafels en oranje-wit 

gestreepte strandstoelen neer te zetten, schoon te houden en te repareren. 

Het stoelenproject maakt van het Huijgenspark een ontmoetingsplaats, draagt 

bij aan sociale cohesie en is een typisch voorbeeld van ‘Haagse Kracht’, aldus 

wethouder Revis.  
 

De Klinker is in het trottoir ingemetseld op de kop van het park, ter hoogte van 

de brievenbus aan de Stationsweg. Aan de Gulden Klinker is een bedrag van  

€ 1000,- verbonden. Hiermee zal het stoelenproject voortgezet worden om het 

Huijgenspark als parel van de buurt te laten schitteren.  

De Vrienden online: http://huijgensparkdenhaag.nl/  

De Gulden Klinker:  

waardering van de gemeente 

Buurtcolumn  
  

Rijk 
 

Pas kwam er weer zo'n onderzoek voorbij van een gerenommeerd  

instituut - ditmaal het Sociaal en Cultureel Planbureau - dat leidde tot 

de krantenkop dat onze buurt tot de armste van ons land gerekend 

moet worden. Het is al vaker voorgekomen. Eerder waren we zo'n 

sneue Vogelaarwijk, vernoemd naar de inmiddels in vergetelheid  

geraakte minister voor Wonen en Wijken die vooral bekend is  

geworden vanwege haar ongemak met de zelfingenomen  

PowNews-reporter Rutger.  
 

Met statistiek is van alles te bewijzen. Je kiest de grenzen handig, 

neemt uit een grote berg cijfers er een paar die je stelling onderbou-

wen en hup, je hebt weer een krantenkop. Interessanter dan de  

cijfers is om na te denken, te ervaren en te voelen hoe de wijk echt is. 

Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de natuurlijke nei-

ging van mensen om te denken dat vroeger alles beter was.  

Terwijl dat doorgaans niet zo is! De Zweedse geschiedkundige Johan 

Norberg schreef er pas een mooi boek over: "Vooruitgang. Tien  

redenen om uit te kijken naar de toekomst." Hij toont overtuigend 

aan dat vroeger alles slechter was - of het nu gaat om het milieu, 

 gezondheid, oorlogen of armoede en dat er alle reden is om  

optimistisch te zijn over de toekomst. Op basis van mooie verhalen 

en statistiek, dat dan weer wel. 
 

Als we het dichtbij huis houden. Was de leefkwaliteit van de  

Stationsbuurt vroeger beter? Eind negentiende eeuw was het in de 

Stationsbuurt niet te harden vanwege de herrie en de stank van de 

fabrieken aan de Oranjelaan en de Pletterijkade, die niet voor niets 

zo heet. Het archief van een verre voorganger van onze wijkkrant laat 

zien dat in een ander tijdperk - de jaren zeventig en tachtig van de 

vorige eeuw - de leefkwaliteit op heel andere gronden tekortschoot. 

Artikel na artikel ging over dichtgetimmerde panden, getippel en 

overlast van criminaliteit. Vergeleken met de meeste  

decennia in haar circa 150-jarig bestaan ligt de Stationsbuurt er nu 

ronduit vredig bij. 
 

Was er vroeger misschien meer te beleven in de Stationsbuurt?  

Tegen de mensen die dat denken zeg ik Carnivale, Blended, Spring-

kussenfestival, Ooievaart, Haagse Oogst, Jazz in de Gracht, Sint Maar-

ten, Kinderkoninginnedag, IJsbaan Huijgenspark, Open podium, Cul-

turele parade en dan vergeet ik er vast nog een paar. Bijna allemaal 

activiteiten door en voor wijkbewoners. Ik denk niet dat vroeger dit 

overtreft. En kom er maar eens om in Nootdorp, Ypenburg of Wate-

ringse Veld waar de straatbarbecue het jaarlijkse hoogtepunt is. 
 

Was de Stationsbuurt vroeger dan gastvrijer?  

Toen ik in de buurt kwam wonen was er veel discussie over het  

openen van een verslavingsopvang. Het ging er overigens lang niet zo 

heftig aan toe als elders in de stad. En die verslavingsopvang is er  

gewoon gekomen, wat leidde tot minder drankgebruik op straat. 

Trots was ik toen ik pas geleden hoorde over de inspraakavond over 

huisvesting van statushouders in onze wijk. Terwijl de gemeente  

zware beveiliging had geregeld, had een groepje wijkbewoners vooral 

praktische vragen en wilde men weten of men ergens mee kon hel-

pen. De Stationsbuurt kan vroeger eigenlijk niet gastvrijer geweest 

zijn. Vergelijk dat eens met Benoordenhout waar juridisch onderleg-

de bewoners van ongetwijfeld goede komaf alles op alles zetten om 

te voorkomen dat een leegstaande kazerne bewoond gaat worden. 

Of met al die droevige wijken in het land waar geweld en racistisch 

taalgebruik in dit soort gevallen niet worden geschuwd.  
 

Of ik soms denk dat er geen armoede is in de Stationsbuurt?  

Integendeel. Ik loop ook wel eens door onze wijk en zie dan soms hui-

zen, waar de armoede van afdruipt. Ik weet ook dat sinds de laatste 

economische crisis zich steeds meer buurtgenoten bij Parada melden, 

omdat ze diep in de schulden zitten. Maar ondanks dat vind ik onze 

buurt ontzettend rijk. 
 

Vries Kool 

http://huijgensparkdenhaag.nl/
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