Kom naar de Lentereceptie!

Ook dit jaar vieren we een
KinderKoningsdag
in het Huijgenspark.
Het is alweer de zevende editie, voor
het eerst op een andere datum:
zaterdag 26 april vanaf 10 uur.
En de naam is veranderd in
KinderKoningsdag.

Vrijdag 25 april in Café Rembrandt, Groenewegje 132
Van 17.00 tot 19.00 uur. Gratis hapjes en 1e drankje gratis.

U komt toch ook?
Neem uw buurvrouw en/of buurman ook mee!

Er komt een vrijmarkt, muziek, knutselen, een speelplein, de gouden
koets en nog veel meer!
De lokale horeca zorgt voor een hapje
en een drankje. Zie pagina’s 2 en 12

Dit is een uitnodiging van de bewonersorganisatie Buurtstation

www.buurtstation.nl

Rob Wardenaar
is voor Netwerk Randstad Rail (NRR) aangesteld als omgevingsmanager om tijdens de uitvoering van de bouwplannen rond station Hollands Spoor de tramhaltes en
tramrails in goede banen te leiden.
Zie pagina 5

Makelaar Frans van der Kraan

Luisa Gorelli

De redactie zoekt hem op en ontmoet een bevlogen professional, die zijn hart aan de Stationsbuurt en het Oude Centrum heeft verpand.
Waarom? Dat kunt u lezen op pagina 9

Italiaans van geboorte en acht jaar geleden geland in
de Stationsbuurt. Theater maken en samen koken
zijn voor haar vergelijkbare groepservaringen en processen.
Ze heeft veel te vertellen op pagina 8

Verkeersborden

Ondertussen in het park

Chaos
In deze nieuwe rubriek signaleren we vreemde verkeersborden en rare aanwijzingen
in de wijk.
Is het willekeur, toeval of
gewoon nalatigheid waardoor de bewegwijzering ons
vaak op het verkeerde been
zet?
Soms is het vermakelijk,
maar het kan ook gevaarlijk
zijn.
Buurtbewoners kunnen gespotte situaties insturen.

Zie pagina 6-7

Centrum voor
Ouderen
in Parada

Waterkranen heropend
Van de drie vorig najaar in het Huijgenspark en op het
Oranjeplein geplaatste watertappunten zijn er twee voor
de winter veiliggesteld. De kraan op de foto bleef eenzaam achter in het park. De drie worden binnenkort herenigd en feestelijk heropend.
De gemeente heeft de tapkranen gekocht tegen kostprijs. Dunea levert op haar beurt tien jaar gratis water,
het onderhoud van de tapkranen en de periodieke kwaliteitscontrole van het drinkwater.
Zodra de datum bekend is, vermelden wij deze op onze
website www.buurtstation.nl.

De bestemming van
Buurthuis Parada gaat
veranderen. Er komen
nieuwe voorzieningen
voor iedereen, niet alleen voor vrouwen.
6 maart werd in Parada
het Centrum voor Ouderen inlooppunt geopend door vrijwilligster
An van de Krogt en
wethouder Karsten
Klein.
pagina 11
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Arthur Swanevelt
is komiek, al zou je dat zo niet zeggen. Hij woont aan
het Wagenpleintje en kruipt geregeld in de huid van
een typetje: een dronken ober, een kasteelheer, een
glazenwasser of bewaker van ‘De Majesteit’. pagina 9
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Parels Stationsbuurt (e.o.) 2014

Bewonersorganisatie Buurtstation
komt op voor de belangen van de
bewoners van de Stationsbuurt. Ze
doet dit vanuit haar tijdelijke huisvesting aan Stationsweg 6 (open maandag van 9 tot 12 uur).
Voor het Buurtstation zijn vrijwilligers
in werkgroepen actief, administratief
ondersteund door Carla Janmaat.
De activiteiten van het Buurtstation
worden uitgevoerd door de volgende
werkgroepen:
Werkgroep Bouw en Visie
houdt ontwikkelingen op het gebied
van bouwplannen in de gaten en probeert daar een visie op te ontwikkelen.
Voorzitter: Madeleine Steigenga
Website
Actueel buurtnieuws en informatie
over het Buurtstation kunt u vinden
op de website van de Stationsbuurt:
www.buurtstation.nl.
Mail: ‘website@buurtstation.nl’
Digitale muurkrant
De ‘digitale muurkrant’ staat in de
etalage van het Buurtstation aan de
Stationsweg.
Buurtnieuws kan op de website én op
de muurkrant geplaatst worden.
Het Buurtstation mag een gedeelte
van de pagina’s voor advertenties
inruimen. Wilt u een nieuwsbericht
insturen of adverteren?
Mail: buurtstation@zonnet.nl
Groot Wijk Overleg
Het GWO is dé vergadering waar
buurtbewoners onderwerpen die te
maken hebben met de buurt aan de
orde kunnen stellen. Bijvoorbeeld
zwerfvuil, gevaarlijke verkeerssituaties of een gebrek aan groen in uw
straat. Op het GWO kunt u uw klachten en ideeën direct met gemeenteambtenaren, de wijkagent en woningcorporaties bespreken.
Voorzitter is Harrie Kampf. Het Buurtstation is gastheer en voorzitter van
het GWO. Er wordt zo veel mogelijk
geprobeerd direct oplossingen te vinden. Als dit niet mogelijk is, omdat er
bijvoorbeeld iets uitgezocht moet
worden, let het Buurtstation op het
nakomen van de afspraken.
De ervaring leert dat het de moeite
waard is om het GWO bij te wonen
omdat ideeën en klachten veelal naar
tevredenheid worden behandeld.
Het GWO vindt 5 keer per jaar plaats
op woensdagavond.
Het eerstvolgende GWO vindt plaats
op woensdag 2 april om 19.30 uur.
Parada, Limburg Stirumstraat 280.
Let op: zie onze website voor eventuele wijziging van de locatie.
Onderwerpen voor het GWO kunt u
mailen aan buurtstation@zonnet.nl
Meer informatie

www.buurtstation.nl
http://twitter.com/BuurtStation
www.facebook.com/BuurtStation
Aanmelden voor de e-mail
nieuwsbrief op
http://www.buurtstation.nl/
contact.html#Nieuwsbrief
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De ‘Pareldag’ wordt dit jaar op een
andere manier georganiseerd.
De dag zal plaatsvinden op zondag
14 september; de voorbereidingen
zijn al begonnen. Doet u ook mee?
Globale opzet:
Drie Parelroutes met als eindpunt
Huygenspark. In het Huygenspark
een tent met muziek, en kraam
met hapjes en drankjes. De drie
routes krijgen opeenvolgende
'tijdpaden' met een duur van 2 uur.
Wellicht gevolgd door een diner
onder dak in de avond.
We zoeken: deelnemers
Vanzelfsprekend alle buurtbewoners die iets bijzonders kunnen en
willen laten zien op de pareldag, en
muzikanten die op de Pareldag
willen optreden in het Huygenspark. Dit mogen ook hofjes en tuinen zijn.
Verder: ondernemers in de buurt
die hun ambacht willen presenteren of gratis aanbiedingen willen
doen op de Pareldag. Met

'ondernemers' doelen we in dit
geval ook op instellingen zoals Zebra en Staedion.
En we zoeken ook mensen die willen helpen bij de organisatie.
Meer nieuws over de Pareldag
volgt nog, maar u kunt zich alvast
aanmelden via
parels@buurtstation.nl: vermeld
uw naam, e-mailadres, en een korte omschrijving van uw bijdrage.
Natuurlijk worden definitieve afspreken pas gemaakt als de datum
van de Pareldag bekend is.

Nieuwe Pareldag door Buurtstation
De afgelopen edities was
BOOG de initiatiefnemer
van het project 'Parels in
de buurt' in de Stationsbuurt en Rivierenbuurt.
Echter, de gemeente wil
dat initiatieven voor bewoners voortaan door bewoners voornamelijk zelf worden uitgevoerd. Van de
eerder betrokkenen meldde zich niemand die hierin
het voortouw zou nemen.
Buurtstation heeft daarna
aangegeven het Parelproject op zich te nemen.
Maar wel met een aantal
wijzigingen in opzet en
doelstellingen.

Doelen van
nieuwe stijl

Pareldag

Wat wil Buurstation bereiken met het project 'Parels
Stationsbuurt (e.o.)’?

Stationsweg 6
2515 BN Den Haag

Promotie
Door presentatie van
talenten en bijzondere
bezigheden in de buurt
wordt duidelijk waarom
bezoeken van en wonen
in de Stationsbuurt aantrekkelijk is.
Participatie, contacten en
samen doen:
door met elkaar delen
van passie, creativiteit en
hobby's bevorderen dat
mensen in de buurt elkaar opzoeken, elkaar
beter leren kennen en
ook makkelijker tot gezamenlijke activiteiten en
initiatieven komen.

Redactie:

Annemarijke Jolmers
Vries Kool
Franka Korteweg
Madeleine Steigenga
samenstelling en lay out:
Gary van der Heemst
HS staat als pdf en flipboek op:
www.buurtstation.nl/wijkkrant
Volgende edities:
Bezorging
deadline
#34 half juni
25 mei
#35 eind sept.
1 sept.
#36 half dec.
25 nov.

Het parelproject wordt nu
'Parels
Stationsbuurt
(e.o.)’. Met deze naam maken we duidelijk dat onder
onze regie de focus op de
Stationsbuurt komt te ligContact met en bekendheid
gen, met 'zijsporen' Wavan Buurtstation
genstraat en Rivierenbuurt.
Buurtstation heeft de
Deels omdat het werkgeambitie een verbindend
bied van Buurtstation alen stimulerend centrum
leen de Stationsbuurt bevan een buurtnetwerk te
treft, deels omdat we daarzijn, en wil daarom bemee de doelen naar onze
vorderen dat buurtbewovoorkeur kunnen bijstellen.
ners en instellingen de
bewonersorganisatie
kennen en weten te vinden.

Hollands Spoor is een krant op A3formaat van 8 of 12 pagina’s en
verschijnt 4 keer per jaar in een
oplage van 5.000 stuks. Daarmee
worden zo´n 8.000 buurtbewoners
bereikt!
De krant wordt huis-aan-huis bezorgd in de Stationsbuurt en in
winkels en horeca in stapeltjes
neergelegd.

26 april 2014 in Huijgenspark

Advertentierijzen:
Hele pagina 1040 mm2 € 440
1/2 pagina 520 mm2€ 220
1/4 pagina 260 mm2€ 110
1/6 pagina 173 mm2€ 85
1/8 pagina 130 mm2€ 55
1/16 pagina
70 mm2 € 35

Laat wat van u horen!
Bestuur Buurtstation

KinderKoningsdag

9e jaargang nr. 1

Advertenties, reacties en kopij:

hs@buurtstation.nl
Advertenties

U krijgt gratis hulp bij de opmaak
van de advertenties.

Adressen
Buurtstation Stationsbuurt
Stationsweg 6,
2515 BN Den Haag
tel. 363 49 93
buurtstation@zonnet.nl
www.buurtstation.nl
open: maandag 09.00-12.00
Zebra Ouderenwerk, Burenhulp
Patricia Haverkort
06-43395222
receptie Xtra: 070-2052000
p.haverkort@zebrawelzijn.nl

Ook dit jaar houden we gewoon een KinderKoningsdag in het Huijgenspark. Het is in totaal de zevende editie maar de eerste onder
de naam Kinderkoningsdag.
We roepen op tot een vrijmarkt als nooit tevoren. Een mooie deal maken is natuurlijk mogelijk door de verkoop van spullen.
Maar ook muziek maken, limonade verkopen,
iets knutselen, iets geks doen met kinderen,
voorlezen, toneelspelen of iets heel anders
doen is mogelijk.
Sterker, dat is eigenlijk de bedoeling op KinderKoningsdag! De vrijmarkt is alleen niet bestemd voor professionele verkoop.

Uiteraard zal de gouden koets ook rondrijden.
Er is muziek, knutselen, een speelplein en de
lokale horeca zorgt voor een hapje en een
drankje.
Het programma start om 10.00 uur.
Meer informatie of aanmelden als vrijwilliger
kiko@buurtstation.nl
En blijf ook op de hoogte via onze
Facebookpagina:
www.facebook.com/kinderkoningsdag
Graag tot ziens op zaterdag 26 april!
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Buurthuis Parada
Van Limburg Stirumstraat 280
tel. 42 48 267 of 42 48 269
Spreekuur Maatschappelijk werk:
424 80 00
Joke van Gemmert
j.vangemmert@zebrawelzijn.nl
Stichting Samen Sterk
Zieken 103
38 86 623 (10-22 uur)
info.samensterk@online.nl
Politie Haaglanden
Wijkagenten Ester van Aalst, Simon
Daw en Annemieke Brons
bureau Hoefkade 350:
algemeen telefoonnummer:
0900 8844, of mail naar
Ester.van.aalst@haaglanden.politie.nl
simon.daw@haaglanden.politie.nl.
annemieke.brons@haaglanden.politie.nl

Geanimeerde verkiezingsbijeenkomst in het Strijkijzer
Stichting Buurtstation organiseerde
eind februari een goed bezochte verkiezingsbijeenkomst op vloer 3 van het
Strijkijzer. Een groot aantal Haagse politieke partijen waren uitgenodigd: VVD,
CDA, D66, HSP, GroenLinks, PvdA en SP.
Stichting Buurtstation had een kundige
voorzitster
uitgenodigd,
oudfractievoorzitter GroenLinks Den Haag,
die niet bang was om de buurt en de
politici de ruimte te geven. Het resultaat was een geanimeerde discussie,
waarbij ook toezeggingen ontlokt werden aan de politici. Met name de leegstand van de twee belastingkantoren
en de tot deurmat verkorte 'groene
loper' waren een heet hangijzer. Door
verschillende partijen werden toezeggingen gedaan over het smalle deel
Stationsweg. Of deze haalbaar zullen
zijn?
Oude afspraken en nieuwe wensen
Met name GroenLinks en PvdA, beiden
vertegenwoordigd door onze buurtgenoten Bastiaan Verberne en Lobke
Zandstra, maar ook D66 bleken goed
op de hoogte van de stand van zaken
in onze buurt. Dat de straatinrichting
van het smalle deel Stationsweg opgekrikt moet worden naar hetzelfde niveau als de Wagenstraat en het Stationsplein/brede deel Stationsweg, daar
was iedereen het mee eens.

D66 had in haar begroting hiervoor 1
miljoen gereserveerd. Uit het publiek
kwam de opmerking dat er eerst geld
nodig is voor de overheidstaken (zorg!)
die naar de gemeenten zijn overgeheveld.
Met name Diederik Noordhoek, voorzitter van de ondernemersvereniging,
en Peter Duivesteijn van City Mondial
probeerden de politici duidelijk te maken dat de afspraken van 4 jaar geleden niet echt uitgekomen zijn voor
onze buurt, maar ook dat het idee van

de meeste raadsleden over 'leegstand'
in de wijk niet kloppen, en dat de manier waarop de VVD via Pauw & Witteman onze buren van de Schilderswijk
op de kaart zette, absoluut niet gewaardeerd werd.
Toen er even té zwartgallig over de
buurt werd gepraat door zowel politiek als buurtgenoten, nam Joke Komen van werkgroep Bouw & Visie het
woord, waarmee ze de discussie weer
een positieve draai gaf: Fantastische
buurt, gewoon met zijn allen de schouders eronder.
Verlaagde bijdrage aan bewonersorganisatie
Stichting Buurtstation had natuurlijk
ook een eigen, prangende vraag over
het beleid van de gemeente voor de
huisvesting en administratieve ondersteuning van hun werk. Ook hier hadden de verschillende raadsleden een
mening over. Lobke Zandstra meldde
in elk geval dat er een rapportje in de
maak is over de effecten van de lagere
vaste bijdragen aan buurtorganisaties
om in de - nieuwe - gemeenteraad te
bespreken.
Van onze wensen zijn de politici na
deze avond absoluut op de hoogte.

Madeleine Steigenga

Nieuwbouw naast station
Wat wordt er nu eigenlijk gebouwd naast station Hollands Spoor? Er komen gebouwen
van verschillende hoogtes met woningen, bedrijven en een café.
Een toren van 75 meter hoog komt
schuin naast het Strijkijzer, op zo’n
manier dat de laatste de blikvanger
blijft. Ernaast komt, schuin op het Stationsplein, een 50 meter hoog gebouw, genaamd De Schijf. Parallel aan
het spoor komt nog een 20 meter

hoog onderdeel van het plan, de Strip.
In totaal krijgt onze buurt er hiermee
500 tot 600 woningen bij, waarvan het
merendeel bestemd voor studenten.
Het café en de bedrijven kunnen zich
op de begane grond vestigen.

Plannen om op deze strook te bouwen
bestonden al jaren, onder andere door
Vestia. Het is een Engelse belegger,
Hanson AssetManagement Ltd., die nu
daadwerkelijk de bouw financiert. Uitvoerder is Stebru Transformatie en
Stebru Bouw.

Column

De wijkagenten

In Den Haag worden geregeld evenementen georganiseerd waarbij inzet van veel politieagenten
nodig is. Een voorbeeld hiervan is de internationale top over nucleair terrorisme op 24 en 25 maart.
Hieraan gaan enkele weken voorbereiding en
training vooraf. Voor mij als wijkagent betekent
dit, dat ik af en toe het surveillancewerk overneem van een collega die voor het evenement is
ingezet. Dan fiets ik niet door de wijk, maar zit ik
op de wagen en ben ik bereikbaar voor oproepen
in heel Den Haag.

Tijdens dit surveillancewerk valt me altijd weer
op hoe hinderlijk omstanders en voorbijgangers
kunnen zijn. Een eenvoudig voorbeeld: via 112
krijgen we een melding dat in een winkel in het
centrum een oude dame met haar rollator van de
roltrap is gevallen. Ze ligt onder aan de trap met
een gebroken been. Politieondersteuning is nodig
om eerste hulp te verlenen en mensen op een
afstand te houden tot de ambulance arriveert.
De eerste hindernis om in het centrum te komen
zijn de pollers, de inzinkbare paaltjes. Het vereist
wat stuurmanskunst om ze naar beneden te
krijgen. Als dit is gelukt en we verder willen
rijden, gaat er een man voor de auto staan.
Hij moet even iets doen op zijn iPhone. Ondanks
de gillende sirene gaat hij niet aan de kant.
Na wat getoeter en geschreeuw stapt hij uiteindelijk opzij. Daarna manoeuvreren we ons verder
door de winkelende mensenmassa en komen bij
het warenhuis aan. Als we in gestaag tempo de
winkel binnenlopen, krijgen we van willekeurige
mensen enkele negatieve opmerkingen en verwensingen toegeroepen. Uiteraard trekken we
ons hier niets van aan. De gewonde vrouw heeft
prioriteit. Deze negativiteit en het feit dat steeds
meer mensen alleen met zichzelf bezig zijn, heeft
wel invloed op onze beroepsuitoefening.
En dat is jammer. Zeker als elke seconde telt.
Als wijkagent heb ik tijdens mijn werk gelukkig
minder hinder van de individualistische samenleving. In de Stationsbuurt vallen mij juist de
gemeenschappelijke ontwikkelingen op.
Mensen die elkaar helpen. Gezamenlijke initiatieven van buurtbewoners. De evenementen die
door de bewoners worden georganiseerd in het
Huijgenspark. Kortom gemeenschapszin. Laatst
zag ik een van de ondernemers in de wijk zelfs de
bloembakken van de gemeente wieden. Dit zijn
mooie voorbeelden van hoe het ook kan.
Ik wens u een bloeiend voorjaar.
Simon Daw

Bel bij spoedgevallen: 112,
en anders 0900-8844
of Meld Misdaad Anoniem 0800 -7000.
Meer weten over de activiteiten van de wijkagenten: volg ons op twitter@wagstationsbrt
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Vernieuwing van station Hollands Spoor
Na vele jaren overleg met de buurt was het dan eindelijk zover: een nieuw aanpak
voor station Hollands Spoor. Eén dag tevoren werd ad hoc een persconferentie aangekondigd voor dinsdag 28 januari.
Die dag werd in de wachtruimte op perron 3/4, tussen de omroepberichten door,
melding gemaakt van de plannen.
Het voorlopig ontwerp voor een nieuw
station HS is gereed. Dat werd met een
zeker enthousiasme aangekondigd door
vier mannen op een rij: de twee Haagse
wethouders Peter Smit en Marnix Norder,
en de directeuren van NS Vastgoed en van
Prorail. “Er is drie jaar gewerkt aan de
puzzel om een tweede hoofdingang te
maken, aan de Laakkant”, gaven ze aan.
De huidige doodlopende traverse onder
de sporen wordt daartoe doorgetrokken
naar de kant van de Haagse Hogeschool,
waar vele studenten gebruik maken van
de treinverbinding. Daardoor wordt HS nu
een tweezijdig station. Het voormalig
postperron verdwijnt.

Het voorlopig ontwerp is gereed, nu
wordt gestart met het definitieve ontwerp. Volgend jaar moet de bouw al starten, medio 2016 kan het gereed zijn. De
kosten worden tussen de partijen gedeeld: NS betaalt 7,7 miljoen euro, de
gemeente Den Haag en Prorail betalen elk
4,5 miljoen euro.
Overigens werd op de persconferentie
ook gemeld dat spoor 1 een lift heeft gekregen. Reizigers hoeven dus niet meer
over de trappen, maar kunnen met de lift
naar perron 1.

Presentatie van de plannen door vier enthousiaste bestuurders

foto: Joke Komen

Joke Komen

Meer voorzieningen
Per dag maken ca 45.000 mensen gebruik
van het station. Daarom is het ook nodig
dat het voorzieningenniveau wordt aangepast. Er komt 800 m2 aan winkel- en dienstenruimten, zoals Starbucks en dergelijke, en er komt één gecombineerde
servicebalie voor NS en HTM. Door het
ruime ontwerp, meer zicht en meer licht
wordt ook de veiligheid vergroot. In het
plan van NL architects worden bovendien
de huidige 2300 fietsparkeerplaatsen aan
de voorzijde aangevuld met een stalling
voor 2500 fietsen aan de Laakkant, bereikbaar via een flauwe hellingbaan.
Volwaardig station
Kortom HS wordt nu een volwaardig station, vergelijkbaar met het nieuwe station
van Den Haag Centraal, Rotterdam en het
geplande station Delft.

economisch ruimtegebruik: de fietsenstalling komt boven op het nieuwe entreegebied (voorlopig ontwerp, afbeelding NL architects)

Buurttuin Spinozahof: om verschil te maken
De aanleg van buurttuin Spinozahof is een stap dichterbij. Maandag 10 februari presenteerden betrokken buurtbewoners uit de Stationsbuurt en de directe omgeving hun
plannen aan woningcorporatie Staedion.
De Spinozahof wordt gecreëerd op het
braakliggend stuk grond op de hoek van
de Spinozastraat en de Repelaerstraat.
“Het wordt een groene kruising van het
Oude Centrum, Schilderswijk en Stationsbuurt”, laten de initiatiefnemers weten.
Woningcorporatie Staedion is eigenaar
van het terrein en deed in het najaar van
2013 een oproep om mee te denken over
de tijdelijke inrichting van het terrein. Het
complex dat daar vorig jaar is gesloopt zou
plaats maken voor nieuwbouw.
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Maar door de huidige economische situatie wordt dat voor ten minste drie jaar
uitgesteld.
Scala aan mogelijkheden
Omwonenden in de directe omgeving van
de toekomstige Spinozahof ondervinden
sinds de blootlegging van het terrein overlast van drugsverslaafden, prostitutie, vervuiling en diefstal. Om verdere verloedering tegen te gaan en het gevoel van veiligheid te vergroten, hebben buurtbewoners
plannen gemaakt voor een gemeenschap-

De aanleg van de Spinozahof - oppervlakte ca. 1200 m2 - biedt een scala aan mogelijkheden voor sociale initiatieven. De
plannen die zijn gemaakt hebben betrekking op duurzaamheid, het milieu, en bevordering van sociale interactie. Enkele
ideeën zijn: de aanleg van een moestuin,
een schooltuin, een hondenuitlaatplek en
een gezond terras. Ook is een openluchtmuziekpodium geopperd.
Doe mee
Een vanuit buurtbewoners opgerichte
kerngroep gaat zich samen met Staedion
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de komende periode buigen over de uitwerking van de plannen voor de Spinozahof. 22 maart, op de vrijwilligersactiedag
NLDoet, pakken alvast tientallen actieve
vrijwilligers de (tuin)handschoen op om
een begin te maken met de Spinozahof.
Meer plannen en ideeën zijn nog welkom,
evenals daadkrachtige participanten!
Meer informatie over de Spinozahof vindt
u op de website van stichting LUSTHOFxl:
www.lusthofxl.nl.

Omgevingsmanager Rob Wardenaar: ‘Zo min mogelijk overlast tijdens de werkzaamheden’
Dit voorjaar begint het: de ingewikkelde klus om de tramhaltes en tramrails te verbouwen, terwijl er rondom nog veel meer bouwplannen worden uitgevoerd en er dagelijks
50.000 passanten hun weg zoeken rond station Hollands Spoor. Rob Wardenaar moet
als ‘omgevingsmanager’ dit alles in goede banen leiden.

tes
=>

Om die reden ligt bijvoorbeeld op dit moment de Rijswijkseweg helemaal open en
wordt binnenkort de riolering in de Zuylichemstraat vernieuwd. Aansluitend wordt
het profiel van deze straat aangepast, wat
weer zeer belangrijk is voor de nieuwe
route van de hulpdiensten. Dit moet klaar
zijn vóórdat het brede deel Stationsweg
op de schop gaat. Jammer genoeg was
deze ingreep voor Albert Heijn aanleiding
om zijn geplande nieuwe vestiging op de
hoek Van Zuylichemstraat/Stationsplein
later te openen: deze komt er nu na de

h al

Werkzaamheden efficiënt bundelen
“Welke problemen zijn te verwachten
tijdens de werkzaamheden waarmee
ruimte wordt gemaakt voor de nieuwe
bredere trams van de HTM?” Van zo’n
vraag maakt Rob een analyse, om mogelijke problemen vervolgens zo klein mogelijk
te houden. Bij de uitvoering van alle projecten in de openbare ruimte geldt in Den
Haag het principe 'werk met werk maken'.
Door van te voren goed te bedenken wat
er in de naaste toekomst nog aan werk
komt, wordt voorkomen dat straten 2 of 3
keer achter elkaar opengebroken moeten
worden.

Start eerste fase
Het werk aan het Stationsplein is in drie
fases verdeeld. Fase 1 moet dit voorjaar
starten en loopt tot begin 2015. In deze
periode worden tijdelijke tramhaltes gemaakt: dit jaar rijden de trams gedurende
twee periodes van 'buitendienststelling'
Rob Wardenaar en het plan voor het Stationsplein (foto Sjoerd Steenbergen)
een gewijzigde route. Het Stationsplein en
het brede deel Stationsweg komen dan
Meer informatie
Wilt u meer weten over projecten in het
vrij voor de werkzaamheden. Voor de lij- Actuele informatie over de werkzaamhe- kader van het openbaar vervoer van de
nen 11 en 12 wordt ter hoogte van de den staan op www.denhaag.nl/ toekomst? Kijk dan op
Vegetarische Snackbar een tijdelijke halte
bereikbaarheid. Wordt uw vraag daar niet www.denhaag.nl/ovtoekomst.
gemaakt. Daar wordt eind april/ begin mei
beantwoord of heeft u behoefte aan meer
gebruik van gemaakt en tijdens de zomerinformatie? Neem dan contact op via een
Madeleine Steigenga
vakantie in juli/ augustus. De halte op het mail aan projectbureau-nrr@denhaag.nl.
brede deel Stationsweg vervalt dan. Voor
de andere lijnen komen er tijdelijke
haltes op de Rijswijkseweg, ter hoogte
van de Waldorpstraat. Treinreizigers
worden dan via de Waldorpstraat en
de Laakhaven-entree naar de perrons
tramhaltes
geleid.
Verder worden in fase 1 nieuwe fietspaden aangelegd op het Stationsplein
en worden de rijbanen voor het autoverkeer aangepast. Het brede deel
Stationsweg, Parallelweg en het Stationsplein worden dan eenrichtingsverkeer. Buslijn 18 krijgt een halte aan de
andere zijde van het station, omdat de
bus niet meer linksaf de Stationsweg in
kan rijden. Vanaf 22 april moeten reizigers van deze nieuwe halte gebruik
maken.
tramhalte 11, 12
Fase 1 is de wegbereider voor fase 2:
de langverwachte herinrichting van het
brede deel van de Stationsweg. Die
tweede fase moet halverwege volgend
bushalte 18
jaar ingaan.
am

Op het SOOS-overleg van 28 januari werd
Rob Wardenaar voorgesteld, met zijn collega’s bereidt hij de volgende stappen voor
van de transitie Stationsplein. Zo werkt hij
samen met Marike Pet, die we kennen van
het SOOS overleg en de bouwlogistiek van
alle plannen rond het station voor haar
rekening neemt. Uw redactie maakte een
afspraak op het Ingenieursbureau Den
Haag voor een kennismaking met deze
man en zijn werk.

zomer.
Voor de Stationsbuurt is het dus belangrijk
dat Rob de te nemen stappen en de consequenties daarvan voor de dagelijkse
gang van zaken, bijtijds met de buurt bespreekt. Daarna komt de aannemer in
beeld - die binnen zijn opdracht ook verantwoordelijk is voor de publieksgeleiding. “Maar wanneer de stappen in de
planning vooraf goed worden uitgekiend,
zullen er gedurende de uitvoering weinig
vragen zijn.”

<= t
r

Rob Wardenaar is voor Netwerk Randstad
Rail (NRR) aangesteld als omgevingsmanager. Het is zijn werk om maatregelen te
bedenken en te nemen waardoor bewoners, bedrijven en reizigers zo min mogelijk last ondervinden van de uitvoering van
alle werkzaamheden. Eerder werkte Rob
onder meer als directievoerder aan het
Westduinpark, en zeer recent nog aan de
aanpassing van alle lijn 11-haltes en de
voortijdig gereedgekomen Bosbrug.
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Bordenchaos: volg de aanwijzingen (of niet)
Kan het iets simpeler? Er staan veel verkeersborden in onze buurt en ook
veel borden met aanwijzingen en informatie. De borden staan vaak schots
en scheef en bieden de mogelijkheid om een paar fietsen te stallen.

De openbare ruimte is kostbaar in onze drukbevolkte en drukbelopen
buurt. Daarom aandacht voor alle verkeers- en andere borden: soms
rommel, soms nuttig.
Madeleine Steigenga, tekst en foto's

Raadselborden rond het OV
De Hofwijckstraat, verboden voor.... Maar toch
rijdt er een tram, oh nee, wel twee trams.
En zocht u altijd al bus 28? Dan heeft u deze aanwijzing
over het hoofd gezien.

Taxi's
De rudimenten van de taxistandplaats onder
aan het treintalud: bordje hier, bordje daar,
wat maakt het uit?

6

Het keurige Taxi HS-bordje
waarop de gemeente Den Haag
tekst en uitleg geeft, ook niet.

Bewonerskrant HOLLANDS SPOOR

De oorzaak van de klachten van de buurt over wildplassende taxichauffeurs die nu hun standplaats
hebben langs het brede deel Stationsweg: het verborgen toilet bij de koninklijke wachtkamer is niet
meeverhuisd.
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De keerzijde
Een aantal straten in onze buurt zijn 30km-zones,
een aantal niet. Dat vraagt om frisse roodgerande
borden met een 30 bij de start, en een bescheiden
wit bord aan het eind van de straat. Hebben de
bordenmakers naar de buurt geluisterd en willen
ze eigenlijk niet dat die 30km-zone ophoudt?

Ook het parkeerregime vraagt borden. Als u van de
Bierkade oversteekt naar de Dunne Bierkade, dan
wordt u verteld dat het betaald parkeren stopt, om
vervolgens met vijf borden te laten weten dat dezelfde regels ook aan de overkant van de Wagenstraat gelden.

Hetzelfde bij het Strijkijzer: voor welke parkeerplekken is dit bord bedoeld?

Kent u ook vreemde verkeersborden of rare aanwijzingen in de wijk? Mail ze naar
hs@buurtstation.nl, want deze rubriek wordt in de
volgende editie van deze krant vervolgd.

Vishandel Hollands Spoor breidt uit
Voor al uw verse vis kunt u in de buurt al
enkele jaren terecht bij vishandel Hollands
Spoor aan de Stationsweg. Niet alleen om
mee te nemen, maar ook om ter plekke
op te eten. U wijst de vis aan die u wil
eten en het wordt binnen no time lekker

voor u klaargemaakt. Omdat steeds meer
mensen vishandel Hollands Spoor ontdekken wordt de zitcapaciteit fors uitgebreid.
Eigenaar Mohammed el Allaoui: "Steeds
meer mensen weten ons te vinden. We
breiden het restaurantgedeelte uit met
een familiehoek. Daar is behoefte aan.
Het aantal zitplaatsen verdubbelt zo tot ongeveer 110.
Ik nodig alle buurtbewoners
uit om een kijkje te komen
nemen."

Genieten van Den Haag vanaf het water
Marianne Edixhoven, bekend van Lusthof, verhuurt samen met haar partner Erik de Jong kano’s
bij de Wagenbrug tegenover Groenewegje 144.
De route om het stadscentrum brengt je langs de
oude grachtenpanden, parken en verborgen plekjes van Den Haag. Onderweg kan je aanleggen bij
terrasjes.
De kano’s zijn dagelijks te huur van 10.00 tot
20.00 uur in de maanden april tot oktober.
Informatie en reserveren:
Tel. 06 85118822
www.kanoverhuurdenhaag.nl
info@kanoverhuurdenhaag.nl

Op de achterpagina van deze
krant de welkomstaanbieding
van de vernieuwde vishandel
Hollands Spoor.

Rijk in je wijk is een netwerk om persoonlijke contacten op te bouwen in onze Stationsbuurt. Het is goed om veel mensen te kennen die vlakbij wonen, met wie je een
praatje maakt, met wie je de krant kan delen, met wie je samen eens wat kan doen.
Naar de film gaan of naar theater, samen sporten of tijdens de vakantie elkaars planten of dieren verzorgen. Samen de tuin snoeien of de cv-ketel bijvullen of samen
eten. Alles informeel en niet verplichtend.

Stationsweg 31
2515 BH Den Haag
070-384 00 64
Fax 070 - 388 88 88

De volgende bijeenkomst vindt plaats op

Openingstijden:
Werkdagen
08.30 - 17.30 uur
Zaterdag
10.00 - 14.00 uur

Apotheek Van Beest, al jaren uw vertrouwde adres in de wijk
voor al uw medicijnen en medicijn adviezen.
Heeft u veel medicatie en ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij kunnen uw
medicatie leveren in een medicatierol. Uw medicatie is dan al voor u uitgezet in
zakjes. Dit bespaart u tijd en geeft minder verwarring.
Wij vragen ook voor u de recepten bij de arts aan.
Wilt u meer weten? Kom langs of bel 070-384 00 64

beurd? Of hebben bijzondere mensen in
de straat gewoond? Kortom we verZONDAGMIDDAG 30 MAART 2014
wachten mooie verhalen. Maak ook een
Programma van 16.00 - 19.00, inlooptijd foto van het huis en de straat en schrijf
van 15.45 tot 16.00.
wat gegevens op. We maken gebruik
van een beamer, dus het is leuk om de
Plaats: bij Joke Komen: Huijgensstraat
beelden te projecteren.
12, 2515BD Den Haag
Stuur de foto's tevoren op dan kan het
Thema voor deze keer: de grote en klei- klaargezet worden.
ne geschiedenissen van de buurt. Er zal
een inleiding worden gehouden waarbij Net als vorige keren wordt aan ieder
in grote lijnen de geschiedenis van de gevraagd om een (liefst) hartig hapje
hele buurt wordt verteld (bij velen al mee te nemen, zodat we weer met een
bekend). Maar des te interessanter nu aangekleed drankje kunnen afronden.
er zoveel nieuwe dingen staan te gebeu- Ik zorg zelf voor een vegetarisch soepje
ren. Daarna is het interessant als ieder- voor iedereen. Ook koop ik wat flessen
een ook een bijdrage levert door het wijn. Hopelijk blijft het prachtig weer
verhaal van zijn huis, of van zijn straat te zodat we de tuin kunnen gebruiken.
vertellen. Wat weet je van de bouwtijd, Graag tevoren aanmelden per mail bij
van de architect? Van de vroegere be- joke.komen@gmail.com.
woners? Is er ooit iets bijzonders geJoke Komen
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Luisa Gorelli: Samen koken laat me nooit meer los
De redactie van Hollands Spoor is altijd op zoek naar bijzondere buurtbewoners. Ditmaal
spreken we af met Luisa Gorelli, Italiaans van geboorte en acht jaar geleden geland in de

Stationsbuurt, waar zij in haar woning aan het Huijgenspark kookt met groepen. Op een
koude zondagochtend nemen we met Luisa de reis door die haar hier heeft gebracht.

Altijd onderweg met dans en theater
Luisa serveert in stijl Italiaanse koffie en zelfgebakken
lemon & walnut teabread: "Een experiment. Het is een
recept van het Savoy hotel in Londen. Ik had daar eens
een high tea en heb het recept meegenomen." Daarna
steekt Luisa van wal. "Ik ben Italiaanse, maar ik heb maar
zestien jaar in Rome gewoond. Ik heb daarvoor en daarna
op veel plekken gewoond. Eigenlijk voel ik me overal goed thuis. Ik doe meteen mee en werk samen in de
verbanden waar ik in terecht kom. Voordat ik naar Nederland kwam, woonde en werkte ik in Stockholm. Ik heb
toen mijn toenmalige vriend, een Nederlandse journalist,
ontmoet. Voor hem en voor mijn werk ben ik naar Nederland gekomen, nu dertig jaar geleden. Ik deed het management voor buitenlandse theatergroepen; dans en
bewegingstheater voornamelijk. Ik zocht in Europa naar
bijzondere groepen, bracht ze in contact met Nederlandse theaters en festivals die bij hen pasten en organiseerde coproducties en tournees. Ik was altijd onderweg met
dans- en theatergroepen. Ik heb dat een aantal jaren gedaan, totdat mijn Rotterdamse tijd begon."
Studio al Porto
Luisa neemt me mee naar de grote tafel, waarop een
aantal krantenartikelen liggen. Het zijn artikelen uit de
jaren 1986-1992, toen Luisa de scepter zwaaide over Studio al Porto. "Ik kreeg in Rotterdam de kans met subsidies iets nieuws te beginnen. Studio al Porto was een
werkplaats, waar jonge dans- en theatermakers ruimte,
faciliteiten en begeleiding hadden om hun voorstelling te
ontwikkelen. Ik had in Delftshaven een perfect pand gevonden - de oude Henkesfabriek. Het was 600 m² en we
hoefden er geen huur voor te betalen, omdat het pand
verbouwd zou worden en wij een van de toekomstige
gebruikers zouden worden. Alle middelen konden we zo
in de faciliteiten en de voorstellingen stoppen. In Studio
al Porto zijn tientallen voorstellingen ontstaan, die daarna overal in Nederland en soms in het buitenland speelden; in Den Haag was het Korzotheater onze
vaste partner. Studio al Porto was echt een succes. Toen
eind jaren tachtig de nieuwe minister van cultuur Hedy
d'Ancona na haar aantreden voor het eerst naar Rotterdam kwam, kwam ze naar museum Boymans en Studio al
Porto. Het einde was dramatisch. Zoals het in de kunstwereld kan gaan, draaide de gemeente de subsidiekraan
dicht. We hebben ervoor gevochten, maar het is niet gelukt Studio al Porto overeind te houden. Het is een geweldige tijd geweest. Ik ontmoet nog steeds mensen die
mij vragen of Studio al Porto ooit terug zal komen."
Naar Den Haag
"Ik heb daarna een paar jaar rustig aan gedaan. In die tijd
zijn wij, mijn dochter en ik, naar Den Haag verhuisd. Ik
wilde dat mijn dochter hier naar de internationale school
ging.

Vooral onze Amsterdamse vrienden verklaarden ons voor
gek, maar ik heb er nooit spijt van gekregen om in 'de
residentiële wijk van Amsterdam' te gaan wonen, zoals
we Den Haag gekscherend wel eens noemen. Eigenlijk
wilde ik meteen al in de Stationsbuurt gaan wonen, maar
de makelaar raadde het af: 'slechte buurt'. We hebben
eerst met veel plezier elders in Den Haag gewoond, maar
acht jaar geleden zijn we hier in de Stationsbuurt neergestreken. Vanaf het begin voelde ik me thuis. Het is een
klein buurtje. We zijn met een aantal bewoners tegelijk
hier komen wonen en iedereen let een beetje op elkaar.
Er wordt veel georganiseerd. Er wonen zeer verschillende
culturen door elkaar. Je voelt je hier welkom. Heel bijzonder. "
Una Cucina Particolare
In Den Haag is Luisa begonnen met een nieuw project:
Una Cucina Particolare. Luisa kookt bij haar thuis met
groepen. "Toen ik in de theaterwereld werkte, was ik
altijd onderweg en at ik buiten de deur. Ik wilde nu vanuit
huis werken, ik wilde met mensen van alle afkomsten en
disciplines werken en ik wilde iets met samen koken.
Samen koken lijkt misschien iets heel anders dan theater,
maar voor mij zijn de overeenkomsten groot. Ik ben groot
geworden in Rome na 1968, in een groepscultuur
voor alles wat wij deden.

Theater maken en samen koken zijn voor mij vergelijkbare processen en groepservaringen. Sinds 1999 zijn er honderden mensen bij mij thuis geweest om samen te koken:
collega's, vrienden, familie, sport- en boekenclubs. Ik zorg
voor een gedekte tafel, ingrediënten en ga het samenzijn
faciliteren. Tijdens dit proces kan er van alles gebeuren.
Als er een groep collega's komt, waarvan ik weet dat ze
ergens aan willen werken, bijvoorbeeld onderling vertrouwen, dan doe ik daar iets mee. Niet door erover te
praten, dat werkt vaak helemaal niet, maar om dat te
laten ervaren via het samen koken. Ik doe ook wel eens
Yoga/Tao-oefeningen om mensen uit de stress van alledag te krijgen en in het nu en hier te brengen. Soms
wordt er ook gedanst. Ik laat het helemaal van de energie van de groep afhangen."
Initiatieven in de buurt
Luisa neemt aan tal van projecten deel als buurtbewoner.
"Contact leggen met mensen en nieuwe betekenisvolle
activiteiten ontwikkelen, daar leef ik van. Ook wat dat
betreft is de Stationsbuurt een ideale buurt. Ik
ben betrokken, op de een of andere manier, bij onder
meer Rijk in de Wijk, het Gezonde Terras en Lusthof.
De initiatieven van Lusthof in het kader van duurzaamheid in de wijk en "eetbaar openbaar groen" te creëren
vind ik geweldig voor het tot stand komen van onderlings
vertrouwen en participatie in onze wijk. Bij Buur(t)
vrouwen zit ik net als Madeleine Steigenga vanaf het begin in 2007. Dat is heel leuk. Inmiddels hebben wij twee
gemeentelijke prijzen ontvangen waar wij trots op zijn.
Met deze erkenning dragen we bij om de Stationsbuurt
op een positieve manier in de stad neer te zetten. We zijn
nu bezig onze dertiende activiteit te organiseren. Omdat
deze over taal en land van herkomst gaat, zijn we onlangs naar Amsterdam gegaan met 28 vrouwen uit de
buurt om de voorstelling CIRC/US te zien, gemaakt door
bewoners van Amsterdam-Noord. Ik ben trots dat er nog
zoveel meer is hier in de Stationsbuurt, zoals bijvoorbeeld
Carnivale en Kinderkoning(inne)dag; allemaal prachtige
en waardevolle initiatieven."
Tot slot is de vraag welke plannen Luisa heeft voor de
toekomst. "Ik weet het echt niet. Het samen koken laat
me nooit meer los. Het is voor mij steeds duidelijker dat
wat ik doe en gedaan heb samenhangt. Ik ben steeds op
zoek naar nieuwe situaties, waar dat tot zijn recht komt
en zich verder kan ontwikkelen. Dat ik nieuwe initiatieven
zal ontplooien met mensen die ik nog niet ken, is zeker,
maar wat precies? Ik ben er zelf ook benieuwd naar."

Vries Kool
Meer weten over Una Cucina Particolare,
kijk op www.gorelli.com
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Arthur Swanevelt: gekke typetjes om mensen te ontregelen
Bijna-buurtgenoot Arthur Swanevelt, woonachtig aan het
Wagenpleintje, kruipt geregeld in de huid van een typetje:
een dronken ober, een kasteelheer, een glazenwasser of
bewaker van ‘De Majesteit’. Arthur is een moderne pantomimespeler.
Onder de artiestennaam Arthur de Zwaan verzorgt hij
animatie- en straat-acts. Hij treedt op bij beurspresentaties, (bedrijfs)feesten, openingen en andere gelegenheden. Meestal doet hij dat met zijn groep ‘Vitrine’. Hij vertelt: “Ik heb wel heel lang solo gespeeld. Eerst met een
act op straat. Ik stond op het Noordeinde, naast mijn gewone werk, en verdiende bakken met geld.” Een artiestenbureau zag hem spelen en boekte hem vervolgens
voor internationale optredens. "Ik deed er wel 200 per
jaar; veel beurspresentaties in het commerciële circuit.
Amerika, Zweden, het heeft me op heel veel plekken gebracht. Tot ik dacht: ik reis wel maar eigenlijk zie ik niks
van de wereld. Toen ben ik gestopt met die internationale dingen.”

Mensen ‘lezen’
Maar spelen bleef hij. Bijvoorbeeld als ‘de dronken ober’.
Heineken huurde hem regelmatig in om dit typetje te
doen wanneer een café 25 jaar verbonden was aan de
bierbrouwer. “Die act kan heel lang duren: er komen
steeds weer nieuwe mensen bij op een terras dus je
moet het spel heel erg spreiden. Tot ik er zelf bijna écht
dronken van word.” En hoe serieus hij ook in zijn act zit,
hij registreert ondertussen ook hoe mensen reageren.
“Degenen die eenmaal doorhebben dat het een act is,
gaan weer zitten kijken hoe nieuwe bezoekers reageren.”
Een van zijn oudste acts is de ‘scheerschuim act’ waarin
Arthur een deftige meneer speelt. Maar wel een meneer
die ten overstaan van de gasten zijn ochtendroutine uitvoert: ochtendgymnastiek, tanden poetsen, flossen en …
scheren uiteraard. De bus scheerschuim zorgt voor een
hilarische ontknoping. “Voor deze act is het heel belangrijk dat ik de gasten goed kan inschatten: wie is er te porren voor een gekkigheidje? Ik heb wel geleerd om mensen heel snel te lezen.”

Zo is hij met zijn groep Vitrine al tijden bezig met de voorbereidingen van een nieuwe act, waarvoor hij beetje bij
beetje de attributen verzamelt.
“Ik ben jaloers op collega’s die een act eenvoudig kunnen
houden; ik moet er hele decors bijbouwen. Zoals ik het in
mijn hoofd heb, zo moet het ook echt worden.” Dus hoe
gek ook de typetjes die Arthur speelt: hij weet wat hij wil.
Die nieuwe act, die komt er.
Kijk op www.mimespeler.nl en www.vitrine.nl voor meer
info over Arthur, zijn groep Vitrine en zijn acts.
Op YouTube zijn onder ‘vitrine animatietheater’ ook enkele filmpjes te vinden.

Annemarijke Jolmers
Foto’s van 'De Dronken Ober' en andere acts van Arthur
zijn de komende maanden te bewonderen in Winston &
Wei Wei. De foto’s zijn gemaakt door Piet Gispen (zie de
wijkkrant van januari 2014 voor een interview met Piet).
Deze en eerdere exposities kwamen tot stand met inzet
van buurtbewoner Willem van der Veen.

Voor gek
In veel van zijn acts bouwt de gekkigheid langzaam op.
Arthur en zijn medespelers beginnen ‘undercover’ om
daarna steeds een stapje absurder te worden, steeds
verder ‘naast de etiquette’. Een beetje ontregelen vindt
hij wel leuk, bevestigt Arthur. “Misschien omdat ik uit
een heel net gezin kom”, verklaart hij na even te hebben
nagedacht. “Maar ik vind het wel belangrijk dat wij niet
de gasten voor gek zetten. Ik zet juist eerder mezelf voor
gek.”
Compromisloos
Zijn groep Vitrine bestaat sinds 1991. In 1992 besloot
Arthur zijn vaste baan op te zeggen en helemaal te gaan
voor de mime – wat hij tegenwoordig liever ‘animatietheater’ noemt. “Op de mimeschool in Amsterdam heb ik
van de echte groten les gehad, maar de conclusie was
wel: ‘jij past hier niet’. Toen ben ik doorgegaan met privélessen.” Want hij is compromisloos. “Als ik ergens niet
achter sta, dan doe ik het niet. Maar als ik er wél achter
sta, dan zet ik echt mijn tanden erin en ga ik door tot het
helemaal af is.”

Makelaar Van der Kraan: in vrijetijdskleding op een rode scooter
Wie is toch die Van der Kraan die in de Stationsbuurt allerlei panden te koop en te huur
aanbiedt? De redactie zoekt hem op en ontmoet een bevlogen professional, die zijn hart
aan de Stationsbuurt en het Oude Centrum heeft verpand.
Rasechte Hagenees
Van oorsprong is Frans van der Kraan een
rasechte Hagenees. Geboren in het Statenkwartier en getogen in het Benoordenhout. Hij heeft een juridische achtergrond
en voordat hij zelfstandig makelaar werd,
was hij regiodirecteur bij Meeùs Makelaars. Door een opkoopopdracht van Staedion maakt hij kennis met de Stationsbuurt.
“Ik kende deze buurt alleen als Vogelaarwijk”, vertelt Frans. “En ik kan mij uit mijn
jeugd herinneren dat, als mijn vader mij
terugbracht van opa en oma via het Groenewegje, ik wel eens vroeg waarom die
mevrouw altijd voor het raam in het rode
licht zat. Mijn vader hield vol dat die mevrouw een hoogtezon had.”
“Door de dynamiek, de sociale controle en
de betrokkenheid van de bewoners heb ik
een veel positiever beeld gekregen en heb
ik de buurt omarmd. Momenteel ben ik
zelf op zoek naar een andere woning en
het kan best zo zijn dat ik in de Stationsbuurt of het Oude Centrum kom wonen.”
Visie op wonen
Al snel komt hij in contact met de Wijk
Ontwikkelings Maatschappij (WOM) Stationsbuurt - Oude Centrum. Frans wordt
regelmatig door de WOM ingeschakeld
voor de aankoop, verkoop en verhuur van
woon- en winkelpanden. Omdat de WOM
gelieerd is aan de gemeente, betekent dit
dat hij zich dan moet aansluiten bij de
gemeentelijke beleidsvisie op wonen en
stedelijke ontwikkeling.

Dit beleid houdt bijvoorbeeld in dat er
nieuwe huisvesting voor studenten, starters en doorstarters gecreëerd wordt en
dat er rekening wordt gehouden met de
wens van een diverse, niet-concurrerende
invulling van de winkelpanden. Ook particulieren uit de Stationsbuurt weten Van
der Kraan Makelaars al te vinden, want
uiteraard kan iedereen voor (ver)huren,
(ver)kopen en allerlei andere vragen over
vastgoed bij hem terecht.
Buurt op de kaart
Weet Frans dat er bij buurtbewoners ook
weerstand is tegen het alsmaar toenemend aantal studentenwoningen? “Ja”,
zegt Frans, “maar als je kijkt naar steden
zoals Parijs, Londen en Barcelona of naar
een buurt zoals De Pijp in Amsterdam, zie
je dat een stad of buurt er op termijn echt
op vooruit gaat. Er komt leven in de brouwerij en nieuwe bloedgroepen trekken
nieuwe bloedgroepen aan. Het is alleen
een langzaam proces. Het is jammer dat
particuliere eigenaren van winkels - die
met andere makelaars werken - niet altijd
rekening houden met ideeën over een
gewenste invulling. Dan draait het alleen
om geld en krijg je er dus weer een shoarmatent of minisupermarkt bij.”
“Het laatste jaar is er een goede slag gemaakt in de diversiteit aan winkels,” vindt
Frans. “Er zijn een computerwinkel, babykleding-, tweedehands kleding- en een
schoenenzaak bijgekomen. Mijn opdrachtgever en ik hadden nooit verwacht dat de
invulling van het Stationsplein 5a met de

Vegetarische Snackbar, op zo’n nationaal
mediaspektakel zou uitlopen. Nog steeds
komen mensen van ver buiten de stad om
hem te bezoeken. En zo werkt het. Zo krijg
je dingen van de grond en een buurt op de
kaart.”
“En dat er daadwerkelijk behoefte is aan
studentenhuisvesting blijkt uit het feit dat
de studentenstudio’s op de hoek Hoefkade/Wolterbeekstraat binnen een maand
na de oplevering allemaal verhuurd zijn.
Daar zijn we best trots op.“
“De ontwikkelingen in de buurt gaan nu
echt hard,” zegt Frans. “De gemeente,
buurtbewoners en ondernemers zijn grotendeels betrokken bij de ontwikkeling
van het brede gedeelte van de Stationsweg. In de ontwikkeling van beide oude
belastingkantoren en de horecaplint die
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nu gebouwd wordt, zit veel beweging, ook
al zie je het nu nog niet aan de buitenkant.”
Vooroordelen bijgesteld
Frans doet zijn werk met veel plezier. Nog
steeds wordt hij geraakt door de persoonlijke verhalen van mensen en hun zoektocht naar geluk in een nieuw huis. Zijn
vooroordelen over de Stationsbuurt heeft
hij volledig bijgesteld. Van der Kraan voldoet op zijn beurt weer niet aan de vooroordelen die sommige mensen van een
makelaar hebben. Geen dure auto, niet
strak in het pak. Gewoon nette vrijetijdskleding en een rode scooter. “Wel zo
praktisch,“ zegt Frans, “over het verkeerscirculatieplan of parkeerproblemen hoor
je mij dan ook niet klagen.”

Franka Korteweg
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Buur(t)vrouwen 12: naar Circ/us
We hadden zondag 12 januari een prima
Buur(t)vrouwen ontmoeting. Met een zeer
diverse groep vrouwen gingen we naar
Amsterdam-Noord om de voorstelling
Circ/us bij te wonen. We wisten hiervan
omdat buur(t)vrouw Luisa Gorelli – ook in
deze krant geïnterviewd - er voorzitter van
de Raad van Toezicht is.
Het was een inspirerende voorstelling,
een mix van persoonlijke verhalen, aaneengeregen met muziek, beelden en acrobatiek. In plaats van eindapplaus werden
we allemaal op het toneel uitgenodigd,
om met alle spelers mee te dansen.

Vooraf werd de lunch klaargemaakt door
een groep vrijwilligsters. Op de locatie
aangekomen was er koffie in een voormalige Stork-loods. De bijzondere locatie industrieterrein aan het IJ - en het mooie
weer werkte mee aan de prima stemming.
Er kwamen veel bedankjes naar Joke van
Gemmert, al tijdens de gesprekken in de
bus terug naar de Stationsbuurt, en ook
de volgende dag nog. Misschien kan dit
bezoek de basis zijn om ook met de
Stationsbuurters een voorstelling te maken?

Madeleine Steigenga

Buur(t)vrouwen 13: Talen en Talen
Na het inspirerende bezoek aan buurttheater in Amsterdam, hierbij de aankondiging van Buur(t)vrouwen 13:

Zondag 13 april vanaf 13.30 uur
Aan het eind van de voorstelling wagen ook de Buur(t)vrouwen zich op het toneel in
Amsterdam. Niet alleen de voorstelling, maar ook de bustocht met de gezellige lunch
waren een succes!
foto en logo: Kim Bosch

Workshop onder leiding van
Ingela Wolf Sjögren
Je uitdrukken in taal, de ontmoeting tussen je eigen woorden en andermans taal.
Maar ook je veilig voelen in een andere
taal. Taal is meer dan woorden.

Wist u dat we voor 70% zonder woorden,
en maar 30% mét woorden communiceren?
Kosten? Een klein bedrag of iets meenemen voor bij de thee aan het eind van de
middag.
Eind maart vindt u meer informatie in
onze mailing. Opgeven voor deze mailing
via: stationsbuurtvrouw@gmail.com.

Studentenwoningen Hoefkade opgeleverd
Eind januari 2014 zijn elf nieuwe
studentenwoningen aan de Hoefkade 316 – 332 opgeleverd.
Vanaf maart zijn deze ook allemaal
verhuurd.
De woningen zijn ontwikkeld door
de WOM, de Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt – Oude
Centrum Den Haag. De aannemer,
Bakels + Ouwerkerk Bouwgroep uit

Den Haag, heeft in zeer korte tijd
het complex gerealiseerd.

nieuw gebruikt in de nieuwe panden.

Door de strenge winter begin 2013
konden de werkzaamheden pas in
april 2013 van start gaan, maar
deze vertraging is gedurende de
werkzaamheden snel ingelopen.
Enkele karakteristieke elementen
uit de gesloopte oudbouw zijn op-

Met name het leeuwtje op het
hoogste punt, hoek HoefkadeWolterbeekstraat, is zeer fraai gerestaureerd. Daarnaast voldoen de
woningen aan de nieuwste normen
op gebied van energiezuinigheid,
waardoor de servicekosten voor de
studenten relatief laag zijn.

Rookvrij Spelen
In de vorige editie schreven wij over buurtbewoner Mohamed Taheri, die opkwam
voor een rookvrije speelplaats op het Oranjeplein. Hij stuitte daarbij op veel bureaucratische tegenwerking van diverse instanties. Maar zijn inspanningen zijn beloond.
De officiële opening van ‘de
eerste openbare rookvrije speelplaats van Nederland’, samen met
wethouder Karsten Klein op 15
maart trok veel publiek.
Als ‘Ambassadeur van het Landelijk Platform Rookvrije Speelplaatsen’ blijft hij zich inzetten
voor de gezondheid van kinderen
op buitenspeelplaatsen.
Meer informatie:
Mohamed Taheri
Ambassadeur van het Landelijk
Platform Rookvrije Speelplaatsen
0642261687
www.drpro.nl
info@drpro.nl
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Wijkcentrum de Sprong

Buurthuis Parada

Paviljoensgracht 33
070-2052220
mobiel 06-43395222
p.haverkort@zebrawelzijn.nl

Van Limburg Stirumstraat 280
070 2052210
j.vangemmert@zebrawelzijn.nl

Centrum voor Ouderen inlooppunt Parada
De inrichting en de bestemming van gemeentelijke dienstverlening
Buurthuis Parada gaan verande- (voorzieningen gehandicapten, hulp
ren. Er komen nieuwe voorzieningen in de huishouding en juridische
voor iedereen, niet alleen voor vrou- dienstverlening).
wen.
Senioren kunnen er in een huiselijke
Een belangrijke nieuwe dienst is het sfeer met een kopje koffie of thee
Centrum voor Ouderen inlooppunt informatie krijgen en vragen stellen
(CVO), dat op donderdag 6 maart over voor hen relevante zaken, zoals
geopend werd door wethouder Kar- zorg, adressen of activiteiten. Van
sten Klein. Hij deed dit samen met 11.00 - 14.00 uur zijn elke werkdag
An van de Krogt die al 51 jaar vrijwil- gekwalificeerde medewerkers en
ligster is in de wijk. Het CVO vormt ouderenconsulenten
aanwezig.
een aanvulling op de I-shop XL en de Naast de senioren zelf, zijn ook budaarbij horende Vrijwilligers Vacatu- ren, mantelzorgers en familieleden
re Bank en de Buren Hulp Centrale.
van harte welkom.
Kortom een totaal informatiepunt
voor iedereen: Parada wordt een De bestaande activiteiten op de
centrum waar ouderen, familie, ver- diverse locaties waar ouderen aan
zorgers en buren uit stadsdeel Cen- deelnemen, zoals Sprong en Boskant,
trum terecht kunnen voor onder- gaan gewoon door.
steuning en hulp op het gebied van
Foto’s: Het Centrum voor Ouderen inlooppunt in
zorg, welzijn en

Parada werd 6 maart geopend door vrijwilligster
An van de Krogt en wethouder Karsten Klein .

Buurtcolumn
Meneertjes ongeduld
Ik sta er niet zo vaak bij stil, maar bijna iedere dag is
het wel een of andere nationale of internationale themadag. Zo hebben we in maart Internationale Vrouwendag, de Dag tegen Racisme en Discriminatie, de
Nationale Boomfeestdag, de Dag van de Leerplicht,
Wereld Tuberculose Dag en de Nationale Pannenkoekdag. Op 26 maart is het Nationale Geluidshinderdag. Over geluidshinder in de Stationsbuurt wil ik het
met u eens hebben.

Sinds ik kort geleden binnen de Stationsbuurt ben
verhuisd, heb ik over geluidshinder nauwelijks iets te
klagen. Genietend van de stilte aan de achterkant
van mijn nieuwe huurwoning en de door het dubbele
glas gedempte straatgeluiden aan de voorkant, besef
ik pas goed in wat voor herrie ik de afgelopen jaren
heb gewoond. Bij mijn vorige huis rijdt namelijk om
de paar minuten een tram voorbij. Ondanks het enkele glas raakte ik al snel aan dit geluid gewend en
viel de tram me nauwelijks meer op. Net als het motorgeronk van het drukke autoverkeer. En ook door
de herrie van veegkarretjes die ‘s ochtends om zes
uur langsreden, sliep ik na een aantal jaar gewoon
heen. Aan het sloop- en bouwlawaai van de Gestepanden, dat op doordeweekse dagen om zeven uur
begint, mocht ik me van mijzelf niet irriteren en bovendien moest ik toch meestal rond die tijd opstaan.
Dat deze stoere bouwvakkers soms ook ‘s avonds en
op zaterdag doorgingen, vond ik wat minder.
Mijn grootste ergernis was het stoplicht op korte
afstand van mijn huis. Hoewel, aan het stoplicht zelf
ligt het niet. Dat maakt geen geluid.

Buren Hulp Centrale

Enkele veelgestelde vragen:

De burenhulpcentrale is een slimme
telefooncentrale die buren bij elkaar
brengt als er even een helpende hand
nodig is. Het kan bijvoorbeeld gaan
om het meenemen van een boodschap, een klusje doen in huis of tuin,
de planten water geven, een hond
uitlaten, vervoer, contact of hulp bij
de computer of tv, of iemand die een
eetmaatje zoekt.
Vindt u het leuk om af en toe, alleen
wanneer het echt uitkomt, een buur
te helpen? Meld u aan bij de burenhulpcentrale! Als u aangeeft te willen
helpen, krijgt u af en toe een geautomatiseerd verzoek via uw telefoon
waarop u vrijblijvend ja of nee kunt
zeggen. Wilt u de klus doen, dan
wordt u doorverbonden met de helpdesk of met degene die hulp vraagt.
Er is nu een basis aantal dienstenaanbieders. Vragen om hulp zijn welkom.

Wat als het me even niet uitkomt om
te helpen?
· Zijn er kosten aan verbonden?
U helpt alleen als de vraag u op dat
NEE, de Burenhulpcentrale is gratis.
moment gelegen komt. Zo niet, dan
gaat de centrale of de helpdeskmede· Is het alleen voor ouderen?
werker op zoek naar een andere deelNEE, dat is nadrukkelijk niet zo. Het is nemer.
voor alle leeftijden. Zo kan ik mij
voorstellen dat ik als veertiger en zon- Informatie en aanmelding
der ook maar enige vorm van tech- De Buren Hulp Centrale is sinds 6
nisch inzicht een technisch probleem maart dagelijks te bezoeken in Parada
heb, waarvoor ik hulp kan gebruiken. voor vragen en/of inschrijven.
Tegelijkertijd kan ik ook iets aan an- Bel 070 2629999 en toets daarna de 4
deren in de buurt bieden, bijvoor- cijfers van uw postcode in. Dan wordt
beeld de hond uitlaten, de roos aan u doorgeschakeld naar de dichtstbijde gevel snoeien et cetera. We heb- zijnde helpdesk. U mag ook direct
ben in de buurt ook jongeren en stu- naar Parada bellen: 070 2052210.
denten wonen, die wellicht hulp kunnen gebruiken om een zware kast www.burenhulpcentrale.nl
naar drie-hoog te tillen. En de jeugd P.Haverkort@zebrawelzijn.nl
kan misschien weer iets anders terug
doen, zoals helpen met een compu- of op Facebook:
tervraag of uitleg geven over moder- Patricia Haverkort Burenhulpcentrale
centrum
ne sociale media.

Samen Fit,

Donderdag 27 maart en donderdag
24 april.
13:30 uur start de kaartverkoop
14:00 uur start de Bingo tot ongeveer
15:45 uur.

meer bewegen voor ouderen

Boekje = € 4,50
(7 rondes inclusief superronde)
€ 0,50 losse kaart en superronde

Doordat ik nu verder van het stoplicht woon, ben ik
in huis gelukkig van deze geluidshinder af. Toch blijf
ik me afvragen wat de reden is dat deze “meneertjes
ongeduld” (sorry heren: het is niet mijn bedoeling te
discrimineren, maar het zijn vooral mannen) zo lawaaiig en agressief worden als ze even moeten
wachten. Vanwaar die haast? Zo erg is het toch niet
als je een paar minuten later op het boomfeest
bent? En een koude pannenkoek is ook best lekker.
Met iets meer geduld en rekening houden met anderen, kan de Nationale Geluidshinderdag misschien
wel worden afgeschaft. Dan kunnen we voor 26
maart een leukere themadag verzinnen.
Franka Korteweg

ROMMELMARKT

Wijkcentrum de Sprong
Bingo

In mijn beleving wordt de geluidshinder in de Stationsbuurt vooral veroorzaakt door het gedrag van
automobilisten die even moeten wachten. Al dan
niet voor een stoplicht. Op de eerste plaats schalt er
vaak muziek uit de auto’s. Keihard. Van een swingende samba word ik nog wel vrolijk, maar van die loodzware monotone basdreunen - zo hard dat de glazen
in mijn kast staan te rammelen - draai ik door. Onbegrijpelijk vind ik het ongeduld en de agressie van
autobestuurders die niet direct kunnen doorrijden.
Als iemand niet snel genoeg optrekt voor een groen
licht wordt er al snel getoeterd of gescholden. Ook
als door een aanrijding tussen twee auto’s een kleine
opstopping ontstaat, is het geclaxonneer en gevloek
niet om aan te horen. Zelfs bij een aangereden voetganger kan er niet worden gewacht tot er eerste
hulp is verleend en de persoon van de rijbaan is gehaald. Het scheelde niet veel of mijn verhuizers waren in elkaar geslagen, omdat ze bij het inladen van
de verhuiswagen de stoep en een klein stukje van de
weg innamen. Deze agressie ervaren ook de wegwerkers die in de buurt leidingen aan het leggen zijn.

Op zaterdag 3 mei,

Tai Chi
Voor wie: 55+
Wanneer: Donderdagochtend van
10:00 – 11:00 uur
Kosten: € 8,= per maand

Wanneer: maandag 13:30 - 14:15 uur
Wekelijkse lessen met uitzondering
van de maanden juli en augustus.
Voor wie: 55+ m/v
Wat: les van een gediplomeerde
MBVO-vakkracht
Paviljoensgracht 33
Kosten: Per maand € 6,070-2052220
(met ooievaarspas € 3,-)
2512 BL Den Haag
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Is er weer een Rommelmarkt in

de “Croissant”
Zieken 1 te Den Haag.
U bent welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur.
De entree is gratis en de koffiebar is open
voor een heerlijk kop koffie, thee frisdrank
en lekkere broodjes.
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Nieuwsgierige schrijvers gezocht
De krant die u nu leest wordt gemaakt door een klein groepje enthousiaste vrijwilligers uit de Stationsbuurt. Wij vinden het belangrijk dat buurtbewoners in de Hollands
Spoor kunnen lezen over de Stationsbuurt en wat andere buurtbewoners bezighoudt.
En we vinden het hardstikke leuk om met elkaar elk kwartaal een mooie krant te maken. Om de redactie op peil te houden zoeken wij op korte termijn één of enkele

REDACTEURS
VOOR BUURTKRANT HOLLANDS SPOOR
De tijdbesteding is overzichtelijk.
De krant komt 4 keer per jaar uit. Voor de
verschijning van elke editie komen we bij
elkaar om de laatste krant te evalueren
en ideeën uit te wisselen voor de volgende editie. De nieuwe artikelen worden
onderling verdeeld en per persoon of
met elkaar uitgewerkt. Daarnaast werven
we ook advertenties om het drukken van
de krant te bekostigen. Rond de deadline
wordt alles geredigeerd en doorgestuurd
voor de opmaak.

Zo heeft iedereen een eigen taak en verantwoordelijkheid al naar gelang zijn/
haar belangstelling en vaardigheden.
Ervaring is meegenomen, maar niet
noodzakelijk.
Studenten die in de Stationsbuurt wonen
zijn ook van harte welkom.
De krant verschijnt op onze website en
wordt in gedrukte vorm in een oplage
van 5000 huis-aan-huis verspreid.

Wij zoeken
enthousiaste buurtbewoners die:
» meedenken over leuke en interessante nieuwsitems en artikelen;
» interviews willen doen;
» per krant enkele nieuwsitems en/of artikelen willen schrijven;
» foto’s maken;
» eventueel nieuwe adverteerders werven;
» vier keer per jaar een avond willen vergaderen.
Wij bieden
» een leuk team van vrijwillige collega-redactieleden;
» veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit;
» eigen tijdsindeling en keuze van hoeveelheid en onderwerp van artikelen
» 4 avonden per jaar een gezellige redactievergadering;
» een jaarlijks vrijwilligersuitje van het Buurtstation
» en een PEP-vrijwilligerspas waarmee je aantrekkelijke kortingen en vrijkaarten
kunt krijgen voor theater, film, musea, ontspanning, winkels en restaurants;
Enthousiast geworden?
Mail naar hs@buurtstation.nl
Bezoek ons op www.buurtstation/wijkkrant

Vacature Vrijwilligers KinderKoningsdag
KinderKoningsdag is een kleinschalig evenement in het Huijgenspark voor kinderen, ouders en buurtbewoners.
KinderKoningsdag wordt al 7 jaar, voorheen onder de naam KinderKoninginnedag, met veel plezier georganiseerd door
buurtbewoners uit de Stationsbuurt.
Dit jaar willen wij natuurlijk wederom
Kinderkoningsdag organiseren en daar
hebben wij uw hulp bij nodig!
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen in de voorbereiding en vrijwilligers die ons op de Kinderkoningsdag op
26 april 2014 willen ondersteunen. We
hebben geprobeerd de taken zo duidelijk
mogelijk te benoemen en zijn op zoek
naar meerdere mensen, want natuurlijk
hoeft u niet alle onderstaande taken op te
pakken, maar alleen wat u leuk lijkt!
Vrijwilliger in de voorbereiding,
mogelijke taken:
» Flyeren in de buurt, op scholen en andere organisaties in de buurt
» Persbericht schrijven
» Poster/flyer ontwerpen

Stationsweg 53
2515 BJ Den Haag
ww w.winstonwei wei . nl
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Vrijwilliger op KinderKoningsdag,
mogelijke taken:
» Opzetten van de spel-/sportmaterialen
» Plein versieren
» Bemannen van de spel-/sportmaterialen
» Bemannen van uitdeelpunt koffie/thee/
limonade/popcorn
» Aanwezig met EHBO-diploma
» Aanspreekbaar zijn voor vragen van bezoekers en deelnemers
» Foto’s maken
» Opruimen
Tijdsinvestering
Vrijwilliger in de voorbereiding:
We verwachten dat u bereid bent om bij
enkele overleggen aanwezig te zijn, mogelijk te flyeren of inkopen te doen of thuis
wat uit te werken of voor te bereiden. En
mogelijk bent u ook beschikbaar op zaterdag 26 april van 9:00 t/m ± 14:00 uur.
Informatie of aanmelden als vrijwilliger:

kiko@buurtstation.nl

tel. 070 326 39 30
fax 070 331 60 54
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