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Eind november werd bekend 
dat projectontwikkelaar GeSte 
stopt met de sloop en bouw 
aan het brede deel van de 
Stationsweg. GeSte (een af-
korting van Gerard Stevers) 
geeft de opdracht terug omdat 
het voor de bouwvakkers te 
gevaarlijk zou zijn om door te 
werken.  
 

De woede en teleurstelling bij 
direct omwonenden is enorm. 
Zij kijken al jaren tegen een rij 
bouwvalliger wordende pan-
den aan dat beter verdient. 
De huidige bouwvalligheid 
komt op het conto van GeSte, 
die al vier jaar treuzelt met de 
sloop en opbouw. 
 

Bewonersorganisatie Buurt-
station is hevig teleurgesteld 
maar niet verbaasd. "Wij heb-
ben de wethouder vier jaar 
geleden al gewezen op de 
leegstand van veel panden 
van de GeSte-groep. Norder 
was echter onverkort enthou-
siast omdat er een projectont-
wikkelaar wilde investeren."  
 

GeSte heeft met de gemeente 
in 2007 een 'bouw-enveloppe' 
afgesloten. Hierin werd afge-

sproken historische gevels op 
het brede stuk Stationsweg te 
behouden in ruil voor sloop en 
nieuwbouw op de hoek Stati-
onsweg/Van der Duijnstraat. 
GeSte betaalde een vriende-
lijke prijs voor deze afspraak. 
 

Gerard Stevers heeft echter 
altijd aangegeven dat het hele 
rijtje bij HS wat hem betreft 
plat zou gaan. Dat heeft hij 
gezegd tijdens overleggen 
met bewonersorganisatie 
Buurtstation, en in deze krant 
in een interview in november 
2006. Het lijkt er nu op dat hij 
zijn zin -kwaadschiks- krijgt. 
 

Buurtstation legt zich niet 
neer bij deze gang van zaken 
en heeft de gemeenteraad 
benaderd. Dit resulteerde di-
rect in raadsvragen, mede 
omdat de Haagse Stadspartij 
al eerder vragen had bij deze 
bouwenvelop. De antwoorden 
worden begin januari ver-
wacht. U kunt reageren en 
ons volgen op: 
 www.facebook.com/ 
Buurtstation  
en www.buurtstation.nl. 
  

Lees verder op pagina 3 

Carnivale 2011, Huijgenspark 

28, 29, 30 december 

Op zaterdag 24 maart 2012 is de 7e Buur
(t)vrouwen dag. We gaan koken op basis 
van ingrediënten die in alle keukens te 
vinden zijn.  
 

Meedoen?  
Reserveer deze dag in je agenda en 
stuur ons een mailtje.  
 

Wil je ook graag meedenken en meewer-
ken aan de voorbereiding? Graag! 
Neem dan contact op met uw buurtvrouw 
(mail: steig@xs4all.nl) , en zet de voorbe-
reidingsafspraak in je agenda: woensdag 
18 januari 2011 om 9.30 uur bij Parada. 

Madeleine, steig@xs4all.nl 
Luisa luisa.gorelli@gmail.com 

De Buur(t)vrouwen 
gaan koken! 

Ons Huijgenspark wordt ook dit jaar tussen kerst en 
oud & nieuw weer omgetoverd tot een bijzondere we-
reld met duizenden lichtjes en 25 acts die verrassen en 
verbazen. In een grote horecatent kunnen de bezoe-
kers opwarmen en bijkomen van bizarre ontmoetingen 
en waanzinnige ervaringen, genieten van huisgemaak-
te stamppotten, soep of een glaasje glühwein. En met 
een magisch uitzicht over het hele terrein spelen de 
acts ook binnen door.  
 

Een heel lage entreeprijs maakt het voor iedereen toe-
gankelijk. De poort opent om 13:00 uur en sluit tegen 
23:00 uur. Overdag gezellig voor het hele gezin; in de 
avond ontluiken de rauwe randjes in de schaduw van 
de vlammen.                       Meer informatie op pagina 5 

Typisch staaltje van Haagse Bluf:  

GeSte stopt met sloop  
en bouw Stationsweg 

Twee zwanen begeleidden op 12 oktober het ceremoniecomité naar de onthulling van het 
nieuwe Leemmannetje bij het Zieken. Het door het participatiebeleid voor de wijk behou-
den ventje leek hier enigszins afwijzend op te reageren. Zie artikel op Gemeentepagina 6.  

Leemmannetje terug Ondertussen boven en onder het Park  
De bovengrondse vuilcontainers liggen inmiddels onder de grond. Maar wie door het Huijgens-
park loopt beseft vaak niet dat zich daaronder een gemaal bevindt dat er voor zorgt dat we 
droge voeten houden.  Onze redactie nam een kijkje.                                            Zie  pagina 5. 

Meer dan 85 jaar was hun rijwielhandel een begrip in de Sta-
tionsbuurt en ver daarbuiten. Leo van Zijl en zijn vrouw run-
den de zaak in de Kikkerstraat en later ook op het Groene-
wegje. Een gesprek over vakmanschap, de Stationsbuurt en 

 Puchs. Zie pagina 9. 

De Puchs van Leo van Zijl 

http://www.facebook.com/Buurtstation
http://www.facebook.com/Buurtstation
http://www.buurtstation.nl/
mailto:steig@xs4all.nl
mailto:steig@xs4all.nl
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HS 6e jaargang nr. 4 

Bewonerskrant Hollands Spoor 
Stationsweg 6 

2515 BN Den Haag 
 

Redactie:  
 

Annemarijke Jolmers 
Vries Kool  

Franka Korteweg 
Madeleine Steigenga  

 

intermediair Buurtstation: 
Cathelijne Dommerholt  

samenstelling en lay out:  
Gary van der Heemst 

 

druk: De Groot Drukkerij 
 

Advertenties, reacties en kopij: 
hs@buurtstation.nl 

 

Hollands Spoor op internet 
HS staat geheel in kleur op: 

www.buurtstation.nl/wijkkrant 
 

http://twitter.com/BuurtStation 

 

Bewonersorganisatie Buurtstation komt op 
voor de belangen van de bewoners van de 
Stationsbuurt. Ze doet dit vanuit haar tijde-
lijke huisvesting aan Stationsweg 6 (open 
dinsdag en donderdag 9 tot 12 uur).  
Voor het Buurtstation zijn vrijwilligers in 
werkgroepen actief, professioneel onder-
steund door Carla Janmaat (administratie)
en Bonny v.d. Burg (samenlevings op-
bouw). De activiteiten van het Buurtstation 
worden uitgevoerd door de volgende werk-
groepen; 
 

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 
 

Werkgroep Verkeer  
problemen en ideeën rond verkeer en ver-
voer. Voorzitter: Peter Viallé. 
 

Website  
Actueel buurtnieuws en informatie over het 
Buurtstation kunt u vinden op de website 
van de Stationsbuurt: www.buurtstation.nl.  
Webmaster Koen van Venetië verzorgt de 
technische kant, maar zoekt nog redactie-
leden om de inhoud samen te stellen en up 
to date te houden.  
Mail: webmaster@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 buurtbe-
woners onderwerpen die te maken hebben 
met de buurt aan de orde kunnen stellen. 
Bijvoorbeeld zwerfvuil, gevaarlijke ver-
keerssituaties of een gebrek aan groen in 
uw straat. Op het GWO kunt u uw klachten 
en ideeën direct met gemeenteambtena-
ren, 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 wor-
den behandeld.  
Het GWO vindt 6 keer per jaar plaats op 
woensdagavond.  

Onderwerpen voor het GWO kunt u mailen 
aan buurtstation@zonnet.nl  
 

Buurtbewoners zijn van harte welkom  op 
het GWO:  

Parada, Van Limburg Stirumstraat 280 

Komende GWO-bijeenkomsten zijn op  

1 februari, 4 april en 6 juni.  
Aanvang 19.30 uur. 

 

Meer informatie over de werkgroepen op: 
www.buurtstation.nl 

Adressen 
Buurtstation Stationswijk 
Carla Janmaat, Bonny v.d. Burg 
Stationsweg 6,  
2515 BN Den Haag 
tel. 363 49 93  
buurtstation@zonnet.nl 
www.buurtstation.nl 
di. & do. 09.00-12.00  
 

Zebra  
Ouderenconsulent 
Patricia Haverkort 
424 81 13  
p.haverkort@zebrawelzijn.nl 
 

Maatschappelijk werk 
Spreekuur in Parada 
424 80 00  
 

Buurthuis Parada  
Van Limburg Stirumstraat 280 
tel. 42 48 267 of 42 48 269 
Joke van Gemmert 
j.vangemmert@zebrawelzijn.nl 
 

Stichting Boog 
Connie Slutter 
312 12 18 / 06- 191 402 33,  
 

Stichting Samen Sterk 
Zieken 103 
38 86 623 (10-22 uur) 
samensterk@online.nl   
 

Nood: 112 
Politie Haaglanden 
Wijkagenten Ester van Aalst en 
Simon Daw,  
bureau Hoefkade 350: 
algemeen telefoonnummer:  
0900 8844, of mail naar 
Ester.van.aalst@haaglanden.politie.nl  
of  simon.daw@haaglanden.politie.nl. 
 

Brandweer 424 46 44 
 

Doktersnacht/weekend dienst 
346 96 69 
 

Gemeentelijke Diensten: 
Klachten, meldingen, vragen e.d. 
14070 
Meld- en Steunpunt Woonoverlast 
(www.denhaag.nl/woonoverlast)  
werkdagen 8.00 tot 20.00  
Gemeentehuis 353 20 00 
Contactcentrum 353 30 00 
Milieudepot 311 77 11 
Chemisch afval 311 77 78 
Ongedierte 311 77 75 
Parkeren 353 68 83 
Grofvuil 366 08 08 
Onrechtmatig wonen 353 40 65 

Advertenties  

Buurtstation 

Buurtkrant Hollands Spoor is 
een krant op A3-formaat van 8 
of 12  pagina’s, die wordt 
gemaakt door enthousiaste 
vrijwillige buurtbewoners.  
Hollands Spoor wordt geheel 
gefinancierd door sponsors en 
adverteerders. 
De krant wordt huis-aan-huis in 
de Stationsbuurt rondgebracht 
en in winkels en horeca in 
stapeltjes neergelegd.  
Hollands Spoor verschijnt 4  
keer per jaar in een oplage van 
4.000 stuks. Daarmee bereikt u 
zo´n 8.000 buurtbewoners!  
 

Verschijning 2011-2012: 
#25, half maart  deadline 1 maart 
#26, half juni   deadline 1 juni 
#27, half sept.  deadline 1 sept. 
#28, half dec.   deadline 1 dec. 
 

Prijzen: 
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 

 
De advertentie wordt tevens 

gratis geplaatst op de website:  
www.buurtstation.nl/wijkkrant 

 

U krijgt gratis hulp bij de opmaak 
van de advertenties.  

Aanleveren digitaal in overleg. 
(doc, jpg, gif, png. Geen pdf.) 

 

hs@buurtstation.nl 
 

Naast onze welbekende website 
www.buurtstation.nl is het Buurtstation - en 
de Stationsbuurt in het algemeen - tegen-
woordig op veel meer online plaatsen te vin-
den.  
 

Zo is er sinds kort de Facebookpagina: 
www.facebook.com/Buurtstation. Hier vind je 
bijvoorbeeld de laatste berichten over en uit 
de wijk,  of aankondigingen van leuke activi-
teiten. Dus wil je op de hoogte zijn van het 
laatste nieuws uit de wijk, zoek dan snel op 
Facebook naar de Stationsbuurt of Buurtsta-
tion en je vindt onze pagina meteen. Als je 
klikt op “vind ik leuk” (of “like”) krijg je alle 
berichten rechtstreeks op je eigen Facebook 
beginscherm. Wel zo makkelijk: zo mis je 
niks!  

 

Daarnaast heeft het Buurtstation ook een 
twitteraccount :  
www.twitter.com/BuurtStation én is er een 
actieve Stationsbuurt-groep op Linkedin. Zo 
werd er recentelijk bijvoorbeeld gediscussi-
eerd over de nieuwe ondergrondse afvalcon-
tainers, maar ook over de winkels die we 
graag zouden zien op de Stationsweg.  
 

Dus of je nu vaak of minder vaak op internet 
surft, of je op Facebook bent , of je twittert of 
een grote LinkedIn-gebruiker bent, overal is 
de Stationsbuurt te vinden. En voor de 
broodnodige verdieping is er natuurlijk de 
vertrouwde Hollands Spoor, onze mooie be-
wonerskrant. 

Jurjen Baaijen 

De Stationsbuurt en het Buurtstation gaan digitaal: 
Facebook, Twitter en LinkedIn 

U kunt een gesprek van een uur lang over de 
Stationsbuurt bekijken en beluisteren op: 
www.rtvdiscus.nl/video/herhaling.htm.  
Harrie Kampf (voorzitter Bewonersorganisa-
tie Buurtstation), Martijn Bordewijk 
(gemeenteraadslid D66) en Theo Houdijk 
(directeur Wijk Ontwikkelings Maatschappij 
Stationsbuurt en Oude Centrum) bespreken 
de ontwikkelingen in de Stationsbuurt. De 
uitzending was op 3 december 2011.  
 

Harrie Kampf in dit programma: “De titel van 
deze discussie, ‘de verloedering van de Stat-
ionsbuurt’ is echt achterhaald. Dankzij het 
opknappen van onder meer het Oranjeplein 
en de Wolterbeekstraat is er al heel veel ver-

beterd.” 
Martijn Bordewijk: “Er gaat al veel goed in de 
Stationsbuurt, wij willen een sociaal-liberaal 
steuntje geven daar waar dat nodig is. De 
Stationsbuurt is niet alleen een prachtwijk 
aan het worden, het is ook een grachtwijk 
met alle mogelijkheden vandien.” 
Theo Houdijk: “De WOM [Wijk Ontwikkelings 

Maatschappij, red] doet er alles aan om goe-

de invulling van de panden te bereiken. Dat 

is soms lastig, zoals bij ongewenste massa-

gesalons, dan heb je de burgemeester nodig. 

Een positief voorbeeld is de nieuwe bloe-

menwinkel in de Wagenstraat.” 

Stationsbuurt op de radio 

Sinds kort versterk ik als 
nieuw lid van het bestuur 
onze bewonersorganisatie 
Buurtstation. Mijn naam is 
Ingeborg Boon en ik woon 
samen met mijn vriend Mar-
tin alweer 3 jaar aan de Stati-
onsweg. Na ons jaar reizen 
zijn we teruggekomen naar 
Den Haag, want daarvoor 
woonde ik al 10 jaar in Den 
Haag maar dan in het Zee-
heldenkwartier. Ik werk in 
Delft bij NEN, het Nederland-
se Normalisatie Instituut en 
ben daar de coördinator ISO 
26000 namens Nederland. 
ISO 26000 is een internationale richtlijn voor 
de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van organisaties (MVO). Op onze website 
vind je meer informatie over dit onderwerp:  
www.nen.nl/iso26000. 
 

Met erg veel plezier woon ik in de buurt. Het 
spreekt me erg aan dat het allemaal zo ge-
mê leerd en gevarieerd is: van bakkers en 
groentemannen tot galeries. Bovendien ligt 
het heerlijk centraal tussen het centrum en 
het station Hollands Spoor. Ten slotte zijn 
we als wijk in het bezit van het mooie Huij-
genspark. 
 

We hebben een mooie wijk en die moeten 
we wel mooi houden en niet laten verloede-
ren. Ik begin me namelijk de laatste maan-
den toch wat zorgen te maken over onze 

buurt: kijk naar de Geste pan-
den aan het brede deel van de 
Stationsweg, de sluiproute 
door de Van der Duijnstraat of 
de overvolle papierbakken 
waardoor het af en toe net een 
vuilstort lijkt.  
 

Je kan dan natuurlijk twee din-

gen doen: het negeren of er 

zelf wat aan gaan doen. Ik heb 

besloten voor het laatste. Ik wil 

graag meedenken over onze 

wijk en wil ook graag actief 

zijn. Dat was voor mij de reden 

om lid te worden van het be-

stuur. Wat ik zou willen bereiken is een aan-

trekkelijke buurt waar mensen graag willen 

wonen. Dit kan overigens alleen met alle 

bewoners van de Stationsbuurt. Een beetje 

ambitieus moet je wel zijn toch?!  

Ingeborg Boon, nieuw bestuurslid  
van bewonersorganisatie Buurtstation  

De bewonersorganisatie Buurtstation heeft 
in oktober bestuursverkiezingen gehouden, 
het bestuur is nu als volgt samengesteld: 
Harrie Kampf (vz), Cathelijne Dommerholt 
(vice-vz), Mark Drabbe (penningmeester), 
bestuursleden: Jurjen Baaijen, Ingeborg 
Boon, Peter Tolenaars en Aloush el Baroudi.  

Nieuw bestuur  
Buurtstation 

Planning Buurtstation eerste half jaar 2012 
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http://www.nen.nl/iso26000


 

                                 Bewonerskrant  HOLLANDS SPOOR   JANUARI 2012                               3 

De gebruikersruimten aan het Zieken 107 
en de Van der Vennestraat 85 zijn in 2006 
geopend. Doel was de zorg voor dakloze 
harddruggebruikers te verbeteren èn de 
overlast in de wijk terug te dringen. In de 
gebruikersruimte kunnen daklozen naast 
drugs gebruiken ook eten, hun kleding 
wassen en douchen. Verder krijgen ze er 
medische zorg en worden ze begeleid naar 
andere vormen van zorg en opvang. 
 

Voor een goede afstemming tussen omwo-
nenden, gemeente, politie en Brijder Ver-
slavingszorg is een begeleidingscommissie 
gebruikersruimte Zieken ingesteld. Hierin 
wordt het functioneren van de voorziening 
besproken. 
 

De afgelopen jaren zijn er in Den Haag 
met het plan ‘Den Haag Onder Dak’ zeven 
nieuwe woonvoorzieningen voor dak- en 
thuislozen gerealiseerd. Hierdoor hebben 
69 voormalige bezoekers van de gebrui-
kersruimten aan het Zieken en de Van der 
Vennestraat nu onderdak en/of zorg vanuit 
andere voorzieningen. 
 

De meeste bezoekers van de gebruikers-
ruimten beschikken inmiddels over een 

vorm van onderdak en hoeven dus niet 
meer noodgedwongen op straat te gebrui-
ken. Daarom 
heeft de gemeente Den Haag in februari 
2011 besloten dat beide gebruikersruimten 
gesloten kunnen worden. 
 

Op 15 september 2011 was de officiële 
sluiting van de gebruikersruimte aan de 
Van der Vennestraat 85. Een klein deel 
van de cliënten van de Van der Venne-
straat wordt tijdelijk opgevangen aan het 
Zieken. Op dit moment maken gemiddeld 
18 cliënten regelmatig gebruik van het Zie-
ken. Dit leidt tot 31 bezoeken per dag. Het 
gaat om kwetsbare mensen, die geen on-
derdak hebben en waarvoor op dit moment 
nog geen passende opvang beschikbaar 
is. Het college heeft besloten om de ge-
bruikersruimte aan het Zieken 107 in 2013 
haar deuren te laten sluiten. 
 

Tijdens het overleg van de begeleidings-
commissie op 22 november 2011 is gecon-
stateerd dat de sluiting van de gebruikers-
ruimte aan de Van der Vennestraat niet 
heeft geleid tot extra overlast rond het Zie-
ken. 

Gebruikersruimte Zieken nog tot 2013 open 

 Vanaf 1 december treedt de politie weer 
strenger op tegen (drugs)overlast. De poli-
tie krijgt voor een jaar de mogelijkheid om 
personen die overlast geven een gebieds-
verbod op te leggen, dat kan oplopen tot 
drie maanden. De politie had vorig jaar 
deze mogelijkheid ook in een breed gebied 
rond Hollands Spoor. In het Huijgenspark 
en in een gedeelte van het Stationswegge-
bied is de overlast door gebruikers en han-
delaren in harddrugs volgens de gemeente 
sterk afgenomen. Daarom heeft burge-
meester van Aartsen het verbodsgebied 
verkleind. In het Huijgenspark en directe 
omgeving geldt nog wel het alcoholverbod.   
 

In de volgende straten kan de politie een 
gebiedsverbod geven: 
 

 Het Stationsplein over de breedte van het 
NS station Hollands Spoor, inclusief het 
tunneltje onder het station Hollands Stati-
on. 

 

 De Stationsweg tussen het Stationsplein 
en de Oranjelaan.  

 De Hoefkade tussen de Oranjelaan en de 
Fannius Scholtenstraat. 

 Alle openbare wegen en plaatsen (en de 
straatgedeelten zelf) in het gebied tussen 
de Hoefkade - Fannius Scholtenstraat – 
Oranjeplein – Spinozastraat –
Groenewegje– Wagenstraat- Stille Veer-
kade- Paviljoensgracht - Doubletstraat – 
Rietveldstraat – Zuidwal – Boekhorstbrug 
en Koningstraat. 

 

(bron: gemeente Den Haag) 

Strengere aanpak drugsoverlast Stationsgebied 

Eind november verschenen er berichten in 
het AD en de Telegraaf over de Geste-
panden, de al jaren in transitie zijnde pan-
den van Gerard Stevers. 
 

Hoe was het ook alweer? De panden – 
een aantal verkeerden in slechte staat - 
zijn door de gemeente eind 2007 ontei-
gend en daarna doorverkocht aan de ont-
wikkelaar Geste. Bij deze verkoop gold – 
op een enkel pand na – de randvoorwaar-
de van renovatie. Vanwege de onteige-
ning werden de bewoners gedwongen te 
verhuizen. In zo’n geval is het bouwplan – 
in dit geval een VERbouwplan – de basis 
voor wat er mag gebeuren met de panden. 
Als er een ander plan wordt uitgevoerd 
kunnen de verhuisde bewoners naar de 
rechter stappen en een vergoeding vragen. 
 

De eerste keer dat uw verslaggeefster kennismaakte 
met Geste/Stevers werden een aantal varianten ge-
presenteerd voor nieuwbouw voor deze Geste-
panden. Dit gebeurde op uitnodiging van (toen) onze 
voorzitster Constance Bogers, die met haar mooie Art 
Nouveau-pand tussen de Geste-panden woont. We 
bekeken de nieuwbouwplannen (zag er goed uit). Er 
werd toen geen woord gerept over de relatie gedwon-
gen verhuizen en dit nieuwbouw-voorstel. Dat kwam 
pas later aan de orde, toen buurt en gemeente een 
formeel overleg hadden gestart, nu het SOOS-overleg. 
 

Nieuwbouw 
Toen bleek dat Geste/Stevers te voortvarend aan-
stuurde op nieuwbouw in plaats van renovatie, is inge-
grepen en werden de bouwplannen aan de voorwaar-
den aangepast: zoveel mogelijk behoud van de be-
staande gevels. En daarmee begon alle ellende. Met 
grote vertraging werd uiteindelijk een bouwvergunning 
verstrekt voor een plan waarin alleen de gevels van de 

écht slechte panden werden gesloopt.  
Het plan wat ondergetekende bijna twee jaar  
geleden inzag bij de gemeente, leek goed 
voor de buurt: met horeca op de begane 
grond, toegang tot parkeren vanuit Hofwijck-
plein nrs. 9 en 10, en zeer veel verschillende 
woningtypen. En met grotere woningen en 
ook voor invaliden toegankelijke appartemen-
ten. 
 

En daarna? 
Met de slopershamer om de panden leeg te 
halen sloeg ook de econonomische crisis 
toe. Of spelen er andere zaken? Het lijkt of 
Gerard Stevers in financiële problemen ver-
keert, want wie kan het zich permitteren om 
zo onrendabel te werken? Geen van de 3 
Geste-plannen in de Stationsbuurt zijn afge-
maakt. Inmiddels staat het Kleine Belasting-
kantoor in de verkoop. 
 

Tactiek of geldproblemen? 
De verloederde aanblik van de Stations-
buurt als je station HS uitkomt is rampzalig, 
en daarvoor is de ontwikkelaar Geste gro-
tendeels verantwoordelijk. Er zijn zeer veel 
pogingen gedaan door de gemeente om de 
heer Stevers aan het werk te krijgen. Maar 
de druk die de buurt op de gemeente uitoe-
fent over deze onacceptabele situatie heeft 
nog weinig zichtbaars opgeleverd. Geste/
Stevers heeft na de sloop niet meer gedaan 
dan een tactische begane grondvloer ge-
stort. Nu heeft de heer Stevers zelf aange-
geven dat hij niet verder werkt, omdat de 
dakloze en leeggesloopte panden te ge-
vaarlijk zijn om zijn werknemers erin te laten 
werken. Bij afwezigheid van wethouder Mar-
nix Norder, zal wethouder Smit deze klus nu 
eindelijk moeten klaren. 

Madeleine Steigenga 

STOP op de Stationsweg: de Geste-panden 

Voorkant panden Stationsweg 

Achterkant panden Stationsweg 

Patricia Haverkort,  
Ouderenconsulent 
p.haverkort@zebrawelzijn.nl 
 
Aanmelden & informatie:  
Patricia Haverkort: 070-4248113   
receptie 070-4248130 
 

Gezellig samen kaarten ! 
 

Wat: Jokeren en klaverjassen 

Wanneer:  donderdag (m.u.v. Bingo-donderdag) 

Hoe laat: 13:30 tot 15:30 

Waar: De Sprong, Paviljoensgracht 33 

Kosten: Gratis! 
 

U bent van harte welkom.  

Dit is een activiteit georganiseerd door het ouderenwerk Zebra en haar vrij-

willigers. 

 

Tekenen in de Sprong 
 

In een gezellige sfeer, voor beginnelingen en gevorderden. Werken met 
houtskool, Siberisch krijt, potlood, kleurpotlood en wasco. Het materiaal is bij 
de prijs inbegrepen. Kunstenaar Aaron zal u begeleiden. Er zal een pauze 
zijn waarin u per les een kopje koffie of thee van ons krijgt. Andere consump-
ties op eigen kosten verkrijgbaar. 
 

Wanneer: oktober t/m april Dinsdagmiddag 13-15 uur 
Waar: De Sprong, Paviljoensgracht 33 
Prijs: € 5,- per maand incl. materiaal en 1 kopje koffie/thee 
 

Ontspanning en energie door  
winter Tai Chi 
 

Elke donderdagochtend is er nu voor mensen vanaf 55 jaar ‘winter tai chi’ in 
buurthuis De Sprong. Tai chi is een Chinese bewegingskunst, die ontspan-
ning en energie geeft. Het is goed voor de gezondheid, lenigheid, het even-
wichtsgevoel en het kan kleine kwaaltjes en pijntjes verminderen. En… tai 
chi is geschikt voor iedereen! De lessen worden gegeven door Hetty Mouyal, 
een ervaren docente die zich al bijna 30 jaar in tai chi verdiept. 
 

De les begint om 09.30 en duurt een uur. Er begint, als er voldoende aan-
meldingen zijn, ook een les om 10.45 uur. De kosten bedragen 8 euro per 
maand, 6 euro voor mensen met een Ooievaarspas. 
 

Wilt u liever op een ander moment tai chi doen? Hetty Mouyal verzorgt ook 
lessen in haar Golden Flower Tai Chi school, op het Westeinde 175R. Zij kan 
u er alles over vertellen als u belt met telefoonnummer  
330 06 36, of 06 24 54 38 64.  Website: www.goldenflower.nl. 

Wijkcentrum de Sprong 
Pavi l joensgracht 33 

 

 

mailto:p.haverkort@zebrawelzijn.nl
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Een fietsvriendelijker buurt 
Hoe kan fietsen in de wijk aantrekkelijker worden? Daar-
over was op woensdagavond 12 oktober een gesprek 
georganiseerd in de bibliotheek aan de Hoefkade. Deel-
nemers waren bewoners van Schilderswijk en Stations-
buurt, mensen van de Fietsersbond en het Haags Milieu 
Centrum, en enkele deskundigen. 
 

Er blijken nogal wat obstakels waardoor mensen in de 
Stationsbuurt en Schilderswijk niet veel gebruikmaken 
van de fiets. De positieve kant: alles is zo dichtbij dat je 
alles te voet kan doen. De minder positieve kanten: er zijn 
niet genoeg fietsstroken, er zijn te veel geparkeerde au-
to´s en auto’s die te hard rijden. Kortom: het is simpelweg 
onveilig. En realisten wijzen erop dat in veel huizen ge-
woon geen plek is om een fiets te stallen. 
 

Voor onze wijk zijn de knelpunten eensluidend. Zo is de 
Stationsweg een grote bron van ergernis vanwege de 
weinige ruimte voor fietsers, en de Hoefkade ook vanwe-
ge de grote hoeveelheid auto’s. De Spinozastraat tussen 
Oranjeplein en Groenewegje is te smal. En het kruispunt 
Wolterbeekstraat-Hoefkade is erg onoverzichtelijk en 
daardoor gevaarlijk. Als oplossing wordt daar het ophan-
gen van spiegels gesuggereerd.  Minder drukke straten 
zoals de Van der  Duynstraat, worden nu vaker als sluip-
route gebruikt. Als oplossing werd een circulatieplan voor 
de wijk voorgesteld om doorgaand auto-
verkeer om de wijk heen te leiden en zo 
meer rust en ruimte voor fietsers te ma-
ken. 
 

Het stallen van de fiets is ook vaak een 
probleem, zowel bij woningen als bij win-
kels en andere bestemmingen. Meer 
buurtstallingen, fietstrommels en fietsbeu-
gels zouden dit kunnen verbeteren. Daar 
mag af en toe best een autoparkeerplek 
voor opgeofferd worden. Sowieso zouden 
auto’s minder op straat en meer in buurt-
garage’s geparkeerd moeten worden. 
 

Een ander belangrijk gesprekspunt was 
het beperkt aantal fietslessen in de wijk. 
Op scholen wordt steeds minder fietsles 
gegeven en vaak ook geen fietsexamen 
meer afgenomen. Voor volwassenen, 
vooral allochtone vrouwen, worden wel 
fietslessen gegeven door Zebra Welzijn. 
Dat loopt zo goed dat er een behoorlijke 
wachtlijst bestaat. Het zou goed zijn deze 

fietslessen uit te breiden. Een stimulans voor veel men-
sen zou een fietsspaarplan kunnen zijn, eventueel ge-
combineerd met de Ooievaarspas. 
 

Meepraten?  
Sinds de invoering van het Verkeerscirculatieplan rijdt op 
onder meer de Koningstraat en Hoefkade extra autover-
keer. Dat is nadelig voor fietsers en de gezondheid van 
bewoners. Het Haags Milieu Centrum en de Fietsersbond 
Haaglanden zal hierover een advies aan de gemeente 
opstellen. Daarvoor is behalve deze bijeenkomst ook al 
een enquê te op straat gehouden en een onderzoek on-
der winkeliers en het winkelend publiek.  
In januari of februari wordt een tweede bijeenkomst over 
dit onderwerp georganiseerd. Wilt u op de hoogte blijven 
of u nu al aanmelden? Mail dan naar 
lennart.vanderlinde@haagsmilieucentrum.nl. 
Meer info:  
www.wijkenvoordefiets.nl  
www.haagsmilieucentrum.nl 
www.fietsersbond.nl. 
 

Annemarijke Jolmers,  
met dank aan Ton Hagebeuk (buurtbewoner)  

en Lennart van der Linde (Haags Milieu Centrum) 
 

Met deze foto van drie generaties op een familiefiets, won Elisabeth Chute de 
prijsvraag die het Haags Milieu Centrum had uitgeschreven. Zij ontving hiervoor 
op 12 oktober een nieuwe fiets gesponsord door Hans Struijk Fietsen. 

70 mensen debatteerden op 11 oktober op en over het 
Stationsplein. ADHD (Actueel Den Haag Debat) orga-
niseert enkele keren per jaar debatten over actuele 
Haagse onderwerpen. Ons Stationsplein, en met name 
de openbare ruimte, was in oktober het onderwerp.  
 

De opzet van het debat was breed met veel sprekers. 
De avond werd ingeleid door de deelnemers in kleine 
groepen kort op verschillende locaties rond het Stati-
onsplein te informeren over de verschillende facetten 
van ontwikkeling en hun standpunt daarin. 
 

Deze opzet bood veel informatie aan de deelnemers. 
Als inleiders waren uitgenodigd:  
Sebastiaan Ropers (NS Poort), René Barends (Gouda 
RealEstate, ontwikkelaar kleine belastingkantoor), Ro-
bert Jan Verhagen (galerie Liefhertje en De Grote Wit-
te Reus) en Madeleine Steigenga (architect en verte-
genwoordiger Buurtstation, tevens uw verslaggeef-
ster). Daarna volgde het debat op de nog in verbou-
wing zijnde locatie van Liefhertje aan de Stationsweg 
137. Aan dit debat - onder leiding van Ruben Maes - 

namen ook Manish Dixit (projectleider/
gebiedsvisie voor Station Rotterdam 
Centraal), Ben Veen (projectleider ge-
meente Den Haag) en Dick de Vries 
(langst zittende ondernemer Stations-
weg) deel. 
 

Bouwplannen 
Uw verslaggeefster heeft met name het 
buurtstandpunt ingebracht; over de gast-
vrijheid die de buurt wil uitstralen en wat 
de buurt daarmee denkt te winnen. Ro-
bert Jan Wagenaar van Liefhertje toon-
de de mogelijkheid om door middel van 
(tijdelijke) kunst het leegstaande Grote 
Belastingkantoor een betere uitstraling 
te geven. En natuurlijk kwam het pro-
bleem Geste aan de orde. Het blijkt heel 
moeilijk uit te leggen dat een serieuze 
vastgoedondernemer er kennelijk belang bij heeft om 
een buurt zo’n negatieve uitstraling te bezorgen. Zijn 
(enige) buurvrouw in deze – raadslid Constance Bo-

gers – vertelde van haar jarenlange proble-
men op dit vlak. De plannen voor het Kleine 
Belastingkantoor  – eindelijk lijkt er iets te 
gaan gebeuren – en de aanstekelijke posi-
tieve inzet van diens ontwikkelaar brachten 
een hoopvolle sfeer.  
Sebastiaan Ropers (NS Poort) vertelde dat 
het bouwplan voor het hotel in de talud op 
dit moment niet de prioriteit van NS heeft, 
maar wel de realisatie van de verbinding 
tussen de Waldorpstraat en de Stationsweg. 
De oplossing van het fietsen-stal-probleem 
wordt hier ook aan gekoppeld, een deel van 
de fietsen komt aan de kant van de Wal-
dorpstraat. 
 

Complex 
De bijdrage van Manish Dixit, de projectlei-
der van de gigantische bouwopgave rond 
Rotterdam CS, toonde dat met de inzet en 

samenwerking van veel partijen het uitvoeren van 
complexe bouwopgaven valt te managen. Jammer 
genoeg waren er twee afwezigen. De eigenaar van het 
grote belastingkantoor en de HTM, de belangrijkste 
gebruiker van het Stationsplein. De HTM heeft kenne-
lijk zo’n machtspositie dat zij zich niet geroepen voelt 
om ‘mee te praten’. 
ADHD Stationsplein liet zien dat alle grotestads-
problemen samenkomen in onze buurt. Het item was 
te complex om tot een simpele uitspraak te komen. 
Voor onze buurt was het zeker positief dat zo’n 70 col-
lega-Hagenaars interesse hadden voor de kwaliteiten 
en problemen rond de openbare ruimte van de Stati-
onsbuurt. 
  

De ADHD-avonden worden financieel mogelijk ge-
maakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur, 
BNA Kring Haaglanden, Haags Architectuur Café, Het 
Nutshuis en Stroom Den Haag. Voor het hele verslag 
van deze, voorgaande en komende bijeenkomsten zie  
http://actueeldenhaagdebat.wordpress.com/ 
 

Madeleine Steigenga 
 

Brede belangstelling voor discussie Stationsplein 

Vuilcontainers 
Ineens stonden overal in de wijk vreemde kunst-
werken. Inmiddels zijn ze gelukkig allemaal on-
dergronds geplaatst, waar ze vuilniszakken en 
zwerfvuil van de straat houden.  

mailto:lennart.vanderlinde@haagsmilieucentrum.nl
http://www.wijkenvoordefiets.nl/
http://www.haagsmilieucentrum.nl/
http://www.fietsersbond.nl/
http://actueeldenhaagdebat.wordpress.com/
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Het Huijgenspark is een plek waar onze 

buurtkinderen spelen, waar honden wor-

den uitgelaten, waar bewoners rust of 

juist een gesprek zoeken, waar tai chi 

wordt beoefend, en waar regelmatig 

prachtige feesten zijn te vieren. Maar 

wist u dat het park ook een gemaal huis-

vest, waarmee onze buurt droge én 

schone voeten houdt? Uw krant zocht 

het uit. 
 

Een onopvallend blauw gebouwtje hal-

verwege het Huijgenspark is de plek 

waar het gebeurt: hier wordt continu het 

grondwaterpeil van onze buurt geregeld. 

Zodra dat peil stijgt en dat kan afhanke-

lijk van het weer ongeveer elke tien mi-

nuten zijn – slaan de pompen aan en 

wordt het overtollige grondwater naar 

het water aan het Groenewegje ge-

loodst. Onze buurt ligt laag, lager dan 

het centrum, dus als het water niet zou 

worden weggepompt dan stonden alle 

kelders en tuinen blank. 
 

Marcel Tirion van de gemeente Den 

Haag laat ons toe tot het blauwe ge-

bouwtje. Als we de trap zijn afgedaald, 

staan we in een ondergrondse ruimte 

ongeveer zo groot als drie flinke woon-

kamers, enkele meters hoog en wit bete-

geld als een badkamer. Daarin veel bui-

zen en zes pompen met 

metertjes erop. Eigenlijk is 

hier bovengronds niets 

van te zien, en dat is tege-

lijk zo bijzonder: een knap 

s t a a l t j e  H o l l a n d s 

‘watermanagement’ waar-

door wij het droog houden 

in de Stationsbuurt.  
 

Geen vieze luchtjes 

En het gemaal doet nog 

meer voor ons: ook het 

afvalwater uit onze goot-

stenen, wc’s en douches wordt hier, on-

der het Huijgenspark, afgevoerd. We 

mogen van bovenaf een kijkje nemen in 

de bak met alle viezigheid van buurtbe-

woners. Gek genoeg stinkt het niet. “Dat 

komt doordat het water een klein beetje 

stroomt”, krijgen we uitgelegd. “En om-

dat het gas dat voor vieze 

lucht zorgt, wordt afgezogen.” 

Het wordt door een enorme 

bak met Norit gepompt en 

dan komt het geurloos naar 

buiten, via de pijp boven op 

het blauwe gebouwtje. 
 

Pas als het rioolwater stil 

komt te staan, gaat het stin-

ken. Dat gebeurt als de boel 

verstopt raakt, bijvoorbeeld 

doordat mensen vet door de 

wc spoelen of andere dingen 

die niet oplossen in wa-

ter. “Sinds we o.a. scho-

lieren uitleggen dat dit niet mag, gaat het 

beter.” Toch moeten mensen van de 

gemeente wel eens uitrukken om een 

verstopping in het gemaal ongedaan te 

maken. Gelukkig krijgen ze daar auto-

matisch via de computer een melding 

van, dus de overlast voor onze buurt 

blijft beperkt. Je moet er niet aan denken 

hoe het hier ruikt als alle rioollucht op 

straat blijft hangen… 

Waar gaat al dat vieze water van onze 

buurt naartoe? Het gemaal in het Huij-

genspark pompt dit via een persleiding 

naar een ander gemaal bij de Lijnbaan. 

Van daaruit gaat het via een ander ge-

maal  naar de waterzuivering in Hout-

rust. Deze zuiveringsinstallatie is van het 

Hoogheemraadschap (dit is een water-

schap die ook rioolzuivering tot haar 

taak heeft); hier wordt het water op na-

tuurlijke wijze gezuiverd en wordt het via 

een lange pijp ver in zee geloosd. 
 

Wat mag wel en niet door de wc? Op 
http://www.nederlandleeftmetwater.nl en 
op www.riool.info vindt u het antwoord 
op deze vraag, en nog veel meer infor-
matie  

Annemarijke Jolmers 

Ons Huijgenspark wordt ook dit jaar tus-
sen kerst en oud & nieuw weer omgeto-
verd tot een bijzondere wereld met dui-
zenden lichtjes en 25 acts die verrassen 
en verbazen. In een grote horecatent 
kunnen de bezoekers opwarmen en bij-
komen van bizarre ontmoetingen en 
waanzinnige ervaringen, genieten van 
huisgemaakte stamppotten, soep of een 
glaasje glühwein. En met een magisch 
uitzicht over het hele terrein spelen de 
acts ook binnen door.  
 

Een heel lage entreeprijs maakt het voor 
iedereen toegankelijk. De poort opent 
om 13:00 uur en sluit tegen 23:00 uur. 
Overdag gezellig voor het hele gezin; in 
de avond ontluiken de rauwe randjes in 
de schaduw van de vlammen. 
 

Uniek driedaags evenement  
Een kermis van weleer met vermaak uit 
alle windstreken die jong en oud verras-
sen en prikkelen. De Carnivale brengt zo 
goed als uitgestorven acts en attracties bij elkaar. Van de vuurvreter, de boeien-

koning, de man die door zijn 
ogen ademt en de Magiër 
Celsius tot de kop van Jut en 
de zweefmolen, dit alles on-
dergedompeld in een mys-
tieke vrolijke sfeer. 
 

Een nieuw en bijzonder element aan de 
Carnivale dit jaar, is dat wij een samen-
werking met de Haagse musea zijn aan-
gegaan zoals het Gemeentemuseum, 
Meermanno en de Gevangenpoort. De-
ze musea zullen zich geheel in Carniva-
le-stijl presenteren en hiermee ook hun 
eigen agenda en collectie promoten, 
zoals het in vroeger tijden ook het geval 
was. 
 
Ook Groningen laat sinds vorig jaar dit 
unieke evenement in haar stad neerstrij-
ken. En met succes! Begonnen in de 
Stationsbuurt en nu onderweg door heel 
Nederland.  
 

De Carnivale is een initiatief van creatief 
brein Joris Hentenaar, die al meerdere 
prestigieuze prijzen in de wacht sleepte 
voor zijn camerawerk over de hele we-

reld en nu met de eerste editie van de 
Carnivale in 2009 de Binnenstad Buiten-
gewoon prijs won. Niet onbelangrijk hier-
bij is de inzet van vrijwillig sponsorwer-
ver en Stationsbuurtbewoner Jan Willem 
Husken, die in deze barre financiële tij-
den de geldschieters heeft meegekre-
gen. De productie is in handen van Kloo-
sevents dat deze zomer ook het succes-
volle Jazz in de Gracht heeft neergezet. 
 

Komt dat zien, komt dat zien! 
 

Meer informatie op www.carnivale.nl, en 

ook op Facebook (Carnivale Den Haag) 
en Twitter (CarnivaleNL). Of e-mail naar 
denhaag@carnivale.nl. 
  

28-29-30 december: De Carnivale 2011 Magie, Betovering en Verwondering 

Droge en schone voeten door gemaal Huijgenspark: kijkje in het riool 

 

Profiel strandwallen 

http://www.nederlandleeftmetwater.nl/
http://www.riool.info/
http://www.carnivale.nl
mailto:denhaag@carnivale.nl
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RÖTTGERING NVM MAKELAARS 
AL 40 JAAR EEN ECHTE STADSMAKELAAR 

DUS NATUURLIJK OOK BINNEN DE 
STATIONSBUURT EN HET OUDE CENTRUM 

 

UITNODIGING 
HEEFT U VERKOOP EN/OF KOOPPLANNEN? WILT U VAN GROOT NAAR KLEIN OF JUIST 
ANDERSOM? WIJ NODIGEN U UIT VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTENLOOS  
ORIENTATIE GESPREK, BIJ U THUIS OF OP ONS KANTOOR (OOK OP DE ZATERDAGEN)  
 

WIJ NEMEN MET U DOOR: 
 HET RÖTTGERING VERKOOP EN/OF AANKOOPPLAN; 

 EERST VERKOPEN OF EERST KOPEN; 
 DE BESTE VERKOOPMETHODIEKEN; 

 UW MOGELIJKHEDEN OF ONMOGELIJKHEDEN; 
 DE KOSTEN. 

Na dat gesprek weet u “van de hoed en de rand” 
 

 RÖTTGERING NVM MAKELAARS 
Breitnerlaan 287 Den Haag 

(achter de Wassenaarseweg t.h.v. Hoofdkantoor ANWB) 
Tel 070-3245566   nvmmakelaars@rottgering.nl 

www.rottgering.nl 

Bewonersorganisatie Buurtstation 
heeft naast een nieuw adres 
(Stationsweg 6) ook een nieuw 
logo. Het is een vrolijk gekleurd 
en helder beeld.  De kleuren 
groen en geel zijn natuurlijk van-
ouds Haags, en de rode punt 
drukt uit dat Buurtstation zich ziet 
als een centraal punt in de buurt. 
Het rondje tussen Buurt en Stati-

on kan een rotonde voorstellen, 
het is ook mogelijk er een 
‘zendstation’ in te zien of simpel-
weg een verbindende cirkel. 
Dit nieuwe logo verbeeldt naar wij 
hopen het uitnodigende karakter 
dat wij nastreven. 

Cathelijne Dommerholt,  
namens Buurtstation 

De etalage van het Buurtstation 

aan de Stationsweg 6 is al een 

beetje opgemaakt voor de Kerstda-
gen.  
Omdat de digitale muurkrant nog 
niet is aangesloten worden berich-
ten en activiteiten als vanouds in 

papieren vorm op het prikbord ge-
hangen. 
Het kan de moeite waard zijn daar 
af en toe naar te kijken, of dinsdag 
of donderdagochtend naar binnen 
te lopen voor informatie of een 
praatje.  

Een studentenkoel-
kast in de flat aan de 
Oranjelaan is met de 
intredende koude 
weer in gebruik ge-
nomen.  
 

Foto’s 
Franka Korteweg 

mailto:nvmmakelaars@rottgering.nl
http://www.rottgering.nl
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Vandaag heeft wethouder Marnix Norder 
( Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting) 
het startsein gegeven voor de bouw van 
appartementencomplex ‘Spinalonga’ 
aan het Zieken 185-189. De Wijkontwik-
kelingsmaatschappij (WOM) Stations-
buurt- Oude Centrum gaat op deze loca-
tie waar vroeger een leprooshuis geves-
tigd was een kleinschalig appartemen-
tencomplex met vijf koopappartementen 
realiseren. Het appartementencomplex 
heeft de naam "Spinalonga" gekregen, 
naar het eilandje bij Kreta waarnaar le-
prozen tot het midden van de vorige 
eeuw werden verbannen.  
 

Wethouder Marnix Norder is blij met de 
komst van het nieuwe appartementen-
complex: “Met de realisatie van dit pro-
ject komt het Zieken er weer prachtig uit 
te zien. Want ook alle particuliere pan-
den zijn opgeknapt. De laatste drie jaar 

heeft de WOM in de Stationsbuurt en het 
Oude Centrum bij ongeveer 180 panden 
het achterstallig onderhoud weggewerkt. 
Wat weer leidt tot particuliere investerin-
gen. Ik zie de Stationsbuurt stap voor 
stap verbeteren.”  
  

Het appartementencomplex 
is ontworpen door architec-
tenatelier Hans Karels & 
partners. In het complex zul-
len vijf ruime twee en drie 
kamer appartementen gere-
aliseerd worden. In het kader 
van duurzaamheid worden 
de appartementen op de 
tweede verdieping voorzien 
van zonnecollectoren. De 
oplevering van het apparte-

mentencomplex is gepland voor het vier-
de kwartaal 2012. De verkoop start naar 
verwachting in november dit jaar.  
 

De WOM is in 2008 opgericht door de 
gemeente Den Haag en de woningcor-
poratie Staedion met als doel de leef-

baarheid en veiligheid van de Stations-
buurt en het Oude Centrum te verbete-
ren. De WOM doet dit door het onder-
houden, renoveren en herontwikkelen 
van haar vast-
goed waardoor 
ook andere 
vastgoedeige-
naren gaan 
investeren in 
het vastgoed in  
deze wijken . 

 
Het had wat voeten in de aarde, 
maar inmiddels is de herinrichting 
van de speeltuin in het Huijgens-
park gereed. De oude toestellen 
moesten weg omdat ze het einde 
van de levensduur hadden bereikt.  
 

Via een enquete (zie het vorige 
nummer van Hollands Spoor) 
mochten de Stationsbuurtkinderen 
zich uitspreken over hun voorkeur 
voor speeltoestellen. Met de ou-
ders ontstond er een discussie 
over de ondergrond: alles rubber of 
een natuurlijke ondergrond van 
gras en houtsnippers. Inmiddels 
zijn alle speeltoestellen vervangen 
en is de nieuwe speeltuin, groten-
deels conform de wensen van om-
wonenden, vernieuwd.  
 

Het is mooi geworden en er kan 
weer een jaar of tien geklommen, 
gegleden en gedraaid en ge-
schommeld worden. 
 
 
 

nb: de Skate voorziening wordt 
naar verwachting begin 2012 gere-
aliseerd!  

Speeltuin Huijgenspark vernieuwd  

Sinds 5 november is Liefhertje en 
de Grote Witte Reus gevestigd 
aan de Stationsweg 137. “Na bijna 
drie jaar waren we uit ons tijdelijk 
onderkomen op nummer 55 ge-
groeid.” Nu hebben Geertje Muf-
fels en Robert Jan Verhagen ein-
delijk genoeg ruimte om hun acti-
viteiten verder te ontplooien. 
 

In de nieuwe zaak krijgt alles meer 
ruimte: de boeken, de kleding, 
cadeaus en andere design-
hebbedingen, en natuurlijk de 
kunst. Een langgekoesterde wens 
om meer plek voor ontmoeting te 
creëren, is hiermee ook in vervul-

ling gegaan. De opening viel sa-
men met een tentoonstelling van 
foto’s door Marleen Sleeuwits, die 
daarvoor 26 keer haar tijdelijke 
atelier verbouwde. 
 

Liefhertje en de Grote Witte Reus 
is geopend op dinsdag-vrijdag van 
12.000-18.00 uur, op zaterdag van 
12.00-17.00 uur. En… tot de kerst 
is LhGWR ook op zondag open 
van 12.00 tot 17.00 uur. Een extra 
gelegenheid om iets moois voor 
jezelf of een ander aan te schaf-
fen! 

www.grotewittereus.nl/ 
 

Nieuwe ruime plek voor  

Liefhertje en De Grote Witte Reus 

In 1926 richtte mees-
ter de Bruin - schoen-
makerszoon en man 

met een missie - Clubhuis De Mussen 
op. Arme jongeren uit de Schilderswijk 
en de Stationsbuurt konden in het club-
huis terecht om een vak te leren of zich 
te ontspannen. De Mussen draaide van-
af het begin op giften van rijkere Hage-
naars, die daarmee de Haagse achter-
standsjeugd kruimeltjes brood toewier-
pen; aldus de oorsprong van de naam 
"De Mussen".  
 

De bemoeienis van meester de Bruin 
met het leven van de arme buurtbewo-
ners ging ver. Op enig moment kocht hij 
een kampeerterrein in Otterlo, zodat de 
bleekneuzen uit de Schilderswijk en de 
Stationsbuurt op vakantie konden op de 
Veluwe. Het Mussennest in Otterlo be-
staat tot op de dag van vandaag. Op dit 
moment is De Mussen het oudste zelf-
standige buurthuis van Nederland. Al 85 
jaar kunnen er jaarlijks nieuwe genera-
ties jongeren uit de buurt terecht voor 
onder meer sport, zang, dans en educa-
tie. Al 85 jaar draait De Mussen voor 
een deel op basis van giften van parti-
culieren. 
 

Op 5 november 2011 werd de 85e ver-
jaardag van de Mussen gevierd en werd 

het pas gerenoveerde Clubhuis aan de 
Hoefkade feestelijk heropend. Burge-
meester Van Aartsen verrichtte de ope-
ningsplechtigheid en nam het eerste 
exemplaar in ontvangst van het 

boek "Niks geteisem. Het wonder-
baarlijke verhaal van De Mussen", 
geschreven door Diederick Klein 
Kranenborg en Wim Willems van de 
Universiteit van Leiden. Daarna wil-
den alle aanwezige kinderen graag 
aan de ambtsketting van de burge-
meester voelen, wat deze geduldig 
toestond. Ook daarna was er 
nog van alles te doen, zoals de hul-
diging van het straatvoetbalelftal van 
De Mussen dat voor de tweede ach-
tereenvolgende keer Nederlands 
kampioen was geworden, optredens 
van eigen zang- en dansgroepjes en 
een speciaal voor de gelegenheid 
ontwikkelde theatervoorstelling over 
de geschiedenis van De Mussen. 
  

  Meer informatie over De Mussen: 
www.demussen.nl 

 Wilt u het boek "Niks geteisem" 
hebben? Het is tijdens kantoor-
uren te koop op Clubhuis De 
Mussen, Hoefkade 602,  

 of op internet te bestellen via 
www.denieuwehaagsche.nl.  
De kosten bedragen € 19,95. 

 Wilt u donateur van De Mussen 
worden? Mail Vries Kool 
(bestuurslid De Mussen) op 
koolvm@hotmail.com  

Clubhuis De Mussen 85 jaar 

"Het 85-jarig bestaan van De Mussen op 5 novem-
ber was drukbezocht. Zowel jonge Mussen, oud-
Mussen als heel erg oude Mussen maakten hun 
opwachting."  

"Burgemeester van Aartsen in ge-
sprek met enkele kleine bezoekers 
van De Mussen" 

Start bouw ‘Spinalonga’ aan het Zieken 

Wethouder Mar-
nix Norder ‘slaat’ 
de eerste paal. 
Foto:  
Barbara Smeenk 
Bron: Gemeente 
Den Haag  

artist impressie van Spinalonga  

http://www.grotewittereus.nl/
http://www.demussen.nl/
http://www.denieuwehaagsche.nl/
mailto:koolvm@hotmail.com
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Meer dan 85 jaar was rijwielhandel Van 
Zijl een begrip in de Stationsbuurt en ver 
daarbuiten. Leo van Zijl en zijn vrouw 
runden tientallen jaren de zaak in de 
Kikkerstraat en later ook op het Groene-
wegje. Een gesprek over vakmanschap, 
de Stationsbuurt en Puchs. 
 
Hoe bent u in de fietsen en de brom-
mers terecht gekomen? 
“Mijn vader is in 1920 met een rijwiel-
handel in de Kikkerstraat begonnen. 
Daarvoor stond hij al met rijwielonderde-
len op de Haagse Markt, die toen nog 
op de Prinsengracht was. Toen ik jong 
was wilde ik iets heel anders worden – 
vooral operazanger of anders chirurg – 
maar het liep anders. Mijn vader werd 
ziek en stierf in 1956. Ik was toen 18, 
ben de zaak ingegaan en heb hem uit-
eindelijk overgenomen. Op dat moment 
zat ik in dienst, maar ik ben vrijgesteld, 
omdat ik van de ene op de andere dag 
kostwinner was. Ik ben ermee doorge-
gaan tot mijn 68

e
. Dat was in 2005.  Zo 

ben ik in de fietsen en de bromfietsen 
terecht gekomen. Ik heb het dus bijna 
vijftig jaar volgehouden. Dat dat gelukt 
is, komt ook omdat ik altijd goede jon-
gens in dienst had, maar vooral door 
mijn vrouw. Zij werkte dag en nacht mee 
en deed van alles. De jongens die bij mij 
werkten, waren altijd verbaasd over de 
technische kennis die zij had. Mijn wens 
om zanger worden is op een andere 
manier in vervulling gegaan. Ik ben al 
meer dan vijftig jaar lid van het Ko-
ninklijk mannenkoor Die Haghe Sang-
hers. Als zware bas heb ik al heel wat 
solo’s gezongen. Als er trouwens nog 
mannen in de Stationsbuurt belangstel-
ling hebben om te zingen in een koor, 
dan mogen ze zich bij mij melden of op 
de website kijken. We hebben nieuwe 
aanwas hard nodig.  ” 
 

In de voormalige showroom aan het 
Groenewegje staan twee Puchs: de eer-
ste die van Zijl ooit had in de jaren vijftig 
en het laatste model uit de jaren zeven-
tig. 
 
 

Er zijn tal van bromfietsmerken? Waar-
om heeft u zich gespecialiseerd in 
Puchs? 
“In de jaren zestig was er een grote ver-
andering bij de rijwielhandels in Den 
Haag. Er waren er heel veel van. Van 
veel zaken was de eigenaar op leeftijd. 
En ze verkochten van alles. Veel fiets-
handels hadden ook witgoed in de win-
kel staan. Dat kon door de snelle veran-
deringen in de detailhandel niet meer. Ik 
herinner me dat de heer Dreesman van 
de V&D in het Binnenhof –Dreesman 
ondersteunde deze krant financieel – 
schreef dat middenstanders die zich niet 
specialiseren niet te handhaven zijn. Je 
moest iets hebben of kunnen wat speci-
aal was. Dat heeft me aan het denken 
gezet. Wij verkochten niet alleen Puchs, 
maar allerlei bromfietsmerken, zoals 
Tomos, Bianchi, Kreidler, Zundapp etc. 
Maar Puch is anders: zo mooi afge-
werkt, zulke goede kwaliteit en tech-
nisch perfect. De Puch had in de jaren 
vijftig een oliegedempte voorvork, een 
geforceerd gekoelde motor, steekassen 
in de naven etc. Geen enkele bromfiets 
had dat in die tijd. Zo mooi. Ook de de-
tails grensden aan perfectie: elke onder-
deel een eigen fabrieksnummer, elk re-
serve-onderdeel dat je bestelt in een 
apart papiertje verpakt. Zo kan ik nog 
een tijdje doorgaan.” 
 

Er waren in Den Haag wel meer Puch-
dealers, maar u bent een bekendheid op 
dat gebied. Hoe komt dat? 
“Dat heeft verschillende oorzaken. Ik 
heb jarenlang op beurzen gestaan, met 
name de Vehikel. Dat was een grote 
driedaagse beurs voor motoren, brom-
mers en onderdelen. Daar stond ik elk 
jaar met drie tafels. Ik demonteerde zelf 
nieuwe Puchs en partijen Puchs die ik 
opkocht, bijvoorbeeld van verzekerings-
maatschappijen met schade, zodat ik 
altijd alle onderdelen uit voorraad kon 
leveren. Ik kreeg er onder kenners uit 
heel het land bekendheid door. Er kwa-
men op die beurs zelfs mensen uit ver-
schillende Europese landen om bij mij 
onderdelen te kopen. Daarnaast was ik 

in de jaren zestig de eerste ontwerper 
van het verhoogde stuur. De jongens die 
met Puchs reden wilden een zo hoog 
mogelijk stuur. Probleem was dat de 
stuurpen maximaal 18 cm mocht uitste-
ken. Ik heb toen een stuur ontworpen, 
waarbij de stuurpen 18 cm uitstak, maar 
het stuur een bocht had, waardoor je het 
stuur veel hoger kon vasthouden. Dat 
vonden die jonge jongens prachtig. Ze 
wilden allemaal zo’n verhoogd stuur 
hebben. Ik was altijd bezig met het be-
denken en maken van nieuwe dingen of 
manieren om goedkoper te kunnen wer-
ken dan anderen. Ik kon dat omdat ik op 
de ambachtsschool een vak had ge-
leerd. Ik was daar opgeleid als instru-
mentenmaker, maar je leerde ook veel 
andere dingen. Je kreeg daar een stuk 
metaal en een voorbeeld en dan zeiden 
ze tegen je: ga dat maar maken. En dan 
stond je eindeloos te vijlen, totdat je een 
voorwerp had dat precies op het voor-
beeld leek. Het duurde maanden voor-
dat je zuiver vlak kon vijlen. Ik heb daar 
veel profijt van gehad. Het is een ander 
onderwerp, maar de ambachtsschool 
moet terugkomen. Er zijn tegenwoordig 
zoveel jongens met te weinig praktische 
kennis en vaardigheden. Ikzelf ben mijn 
hele leven blijven leren: hand-
elsdiploma’s, vakdiploma’s en de be-
voegdheid om leerlingen op te leiden en 
te examineren op mijn vakgebied. Dat 
vond ik heel belangrijk.” 
 

U bent geboren in de Stationsbuurt in de 
woning naast de winkel van uw vader in 
de Kikkerstraat en hebt uw hele leven 
gewerkt en gewoond in de Stations-
buurt. Hoe hebt u de buurt zien verande-
ren in al die jaren? 
“De Kikkerstraat, waar ik op nummer 14 
geboren ben, was vroeger een echt am-
bachtsstraatje (zie kader). Later raakte 
de buurt in verval. Mensen zeiden tegen 

mij: ik snap niet dat je daar blijft zitten in 
die verpauperde buurt. Het Groeneweg-
je is echter altijd rustig geweest. Wat wel 
vervelend was, ook voor de klandizie: 
steeds meer leegstand, dichtgetimmer-
de huizen en dat rare pand van Ge-
meentewerken op het Huijgenspark, dat 
nooit helemaal is afgebouwd. Eigenlijk 
zie je hetzelfde nu weer gebeuren op 
het Stationsplein. Een schande wat daar 
gebeurt. Het Stationsplein was ooit een 
heel statig plein en moet je zien hoe het 
er nu uitziet. Het Huijgenspark en omge-
ving zijn de laatste twintig jaar mooi op-
geknapt. Dat was goed voor de klandi-
zie, maar vooral ook heel goed voor de 
buurt.” 
 

In een viertal vitrinekasten bewaart Van 
Zijl souvenirs van zijn leven en werk: 
een rapport van de ambachtsschool, 
Puchreclames, tal van boeken over 
Puch, waarin Van Zijl met enige regel-
maat voorkomt en diverse LP-hoezen, 
zoals “Nederpop 1965-1975” met onder 
meer Golden Earring, Q65 en Cuby & 
the Blizzards. De hoes toont een Puch 
tegen een muur. 
 

Van Zijl daarover 
“Dat was mijn Puch, die daar nu staat! 
De Puch was het symbool van de pop-
muziek in de jaren zestig. Daarom wilde 
de platenmaatschappij hem op de foto. 
Het muurtje op de foto is in Schevenin-
gen. Ze belden mij op of ze een Puch 
mochten lenen. Ik heb dat gedaan, ge-
heel belangeloos. Een paar dagen later 
had ik hem nog niet terug. Ik belde de 
platenmaatschappij op om te vragen 
wanneer ik mijn Puch zou terugkrijgen. 
Het antwoord: hij staat nog tegen het 
muurtje. Gelukkig stond hij er inderdaad 
nog.” 
 

Vries Kool 

Leo van Zijl: een leven vol Puchs 

Ambachtelijkheid in de Kikkerstraat 
 

Er was van oudsher veel bedrijvigheid in de 
Kikkerstraat. Van Zijl somt het bijna uit zijn 
hoofd op: 
 

 Op de hoeken van het Groenewegje en de 
Kikkerstraat een levensmiddelenwinkel, 
later Motorhuis Willy en ook het limonade-
fabriekje van Van der Meer, waar ze ga-
zeuselimonade maakten. 

 Op Kikkerstraat nummer 6 de drukkerij van 
Cees van Dam. 

 Nummer 14, 14a en aan de overkant num-
mer 3 waren van Van Zijl. Hij had een fiet-
senzaak, een stalling en bakfietsenver-

huur. Ook Tettero had een bakfietsbedrijf. 

 Smid en loodgieter Jacobs zat op nummer 
15. 

 Op nummer 17 zat schoenmakerij Roel 
Drenth. 

 Bobbe, grossier van tijdschriften, zat op 
nummer 24. 

 Op nummer 26 zat de drukkerij van de 
gebroeders van Deventer. 

 Melkzaak van Arkenstein zat op nummer 
28. 

 En tot slot was er nog de VW-
onderdelenverkoop van Jan de Lange. 



 

10                                Bewonerskrant  HOLLANDS SPOOR    JANUARI 2012                              

Voor het tweede najaar op rij stond gedurende een weekend een ouderwetse 
theatertent in het Huijgenspark. 
Net als vorig jaar speelden de enthousiaste buurtbewoners van het Stations 
Buurt Theater daar een voorstelling, die zich afspeelt in onze buurt. 
Ditmaal was dat het op ware feiten berustende verhaal van de geruchtmakende 
moorden in 1872 op de weduwe van Kouwen (Ellen van ‘t Oosten) en haar 
dienstmeid Leentje Beelo (Jamila Lakjaa). Belust op geld brachten Hendrik 
Jacobus Jut (Michael Driebeek v.d. Ven) en zijn vriendin Christina Goedvolk 
(Harriët Ehlhardt) hen om. De plaats van het delict was wat nu het Huijgens-
park heet, ter hoogte van de poort naar de Croissant. Op basis van originele 
documenten, zoals krantenartikelen en rechtbankverslagen, bracht het Stations 
Buurt Theater de geschiedenis tot leven. Het leuke van de voorstelling was dat 
in de bloemrijke taal van de negentiende eeuwse stukken de feiten werden 
gepresenteerd, terwijl de toeschouwer tegelijkertijd de ruimte werd geboden om 
zelf een beeld te vormen van wat er zich die dertiende december 1872 daad-
werkelijk kan hebben afgespeeld. Want duidelijk was dat er niet alleen geld in 
het spel was, maar ook liefde, wanhoop en jaloezie, zoals bij roddeltante Mietje 
Slap (Nel Vonk). De leden van de rechtbank werden gespeeld door Josta Beu-
kenhout, Helen Esseveld en Wilma van Leeuwen.  
Hopelijk mogen we volgend jaar het Stations Buurt Theater weer 
verwelkomen in het Huijgenspark. 

Vries Kool   . 

Jut in het Huijgenspark 

Onder in De Struyck, de met roze moza-
ïek beklede studentenwoontoren aan het 
Rijswijkseplein, vinden allerlei nieuwe 
activiteiten plaats. Uw redacteuren 
schromen niet om de grenzen van de 
wijk op te zoeken en stapten er op af. Ze 
ontdekten dat u er heel sportief kunt zijn 
of juist lekker lui. 
 

RhythmSports 
De aanblik van de lege ruimten op de 
begane grond van De Struyck, in combi-
natie met de leegstand van de begane 
grond van haar overbuur Het Strijkijzer, 
kaderden tot voor kort de weinig uitnodi-
gende entree naar het Rijswijkseplein. 
Maar op een avond vielen de gekleurde 
rolgordijnen op, die -half opgetrokken- 
de passant een blik gunde op sportappa-
raten en de verstrengelde benen van 
dansparen. RhythmSports Dance & Fit-
ness club had zich gevestigd in De 
Struyck. 
 

Toen kwam een buurtvrouw met de me-
dedeling ‘voor €30 kan je twee maanden 
proefdraaien in de sportclub.’ Zij deed 
het ook en was razend enthousiast. Met 
nog een andere vriendin raapten we on-
ze moed bijeen. Het aanmelden was 
simpel en binnen een kwartier poogden 
we al onze armen en benen, billen en 
borsten mee te laten swingen op de 
Zumba-muziek. Eigenlijk moet je naar 
die mooie gespierde leraar of lerares 
kijken die alle bewegingen voordoet, 
maar de treinen die langs rijden en de 

trams op het Stationsplein trekken aan-
dacht. In de kleedkamer interviewden we 
een meer ervaren Zumba-sportster. Ze 
was vooral enthousiast, omdat iedereen 
zich welkom voelt bij deze sportclub. 
Hier geen ‘sportkleding-parade’, maar 
een ontspannen mix van sportievelin-
gen. Een aangename afspiegeling van 
de buurtbewoners. En een goede prijs/
kwaliteit-verhouding, naar haar ervaring. 
De startaanbieding is inmiddels vervan-
gen door de normale bedragen: voor € 
24,95 (Ooievaarspas € 12.50) kun je een 
maand lang terecht bij RhythmSports. 
Naast de Zumba, waarin we Zuid-
Amerikaanse ritmes, Bollywood-
filmmuziek en ook Klesjmermuziek her-
kenden, wierpen we ons ook op al die 
sportapparaten. Ook hier een ontspan-
nen sfeer tussen de jonge schonen, uit-
buikenden, zwaar gespierden en dames 
van middelbare leeftijd zoals ondergete-
kenden.  
 
Een van uw verslaggeefsters probeert 
zich enthousiast verder te bekwamen in 
de Zumba en Fitness. Alle andere moge-
lijke groepslessen heeft ze nog niet voor 
u uitgeprobeerd. Binnen de sportschool 
kunnen ook groepslessen gevolgd wor-
den van Do-In Yoga, Yin Yang Yoga, 
Pilatus, Classic Nia, Rhythmsteps, Rhy-
thmboxing, Rythmshape, Rythmpumps 
en Rhythm-BBB (borsten, billen, buik). 
Kortom, een verslavende aanwinst voor 
de Stationsbuurt. 

Harem Lounge 
Na het sporten mag er 
ook wel weer relaxed 
worden. Aan de andere 
kant van het gebouw, op 
de hoek van het Rijs-
wijkseplein en de Van 
Maanenkade, bevindt 
zich de Harem Lounge. 
De naam zegt genoeg: 
hier kan je loungen, een 
lekker hapje eten, drankje 
doen, of een waterpijp 
roken. Harem Lounge 
heeft een warme uitstra-
ling en zit vrijwel alle avonden van de 
week gezellig vol. Eigenaar Endar Kaya 
is trots op zijn zaak en vertelt ons uitge-
breid over de renovatie en zijn nieuwe 
concept. In 2008 opende hij de zaak 
onder de naam Let’s Chill. Helaas liep 
de zaak niet goed. In  juni 2010 reno-
veerde Endar de inrichting, bedacht een 
andere menukaart en introduceerde er 
op vrijdag- en zaterdagavond op de bo-
venverdieping livemuziek. Dit sloeg aan. 
Sindsdien loopt de zaak zo goed, dat het 
op sommige avonden nodig is om te 
reserveren. Wij hebben niet gereser-
veerd, maar na een drankje aan de bar, 
komt er ook voor ons een tafeltje vrij. 
Grote trek hebben we na de Zumba niet, 
dus we houden het bij een linzensoep en 
een Turkse Meze (selectie van kleine 
voorgerechten). Opvallend in het Turkse 
interieur zijn de papieren placemats met 

oer-Hollands boerenzakdoek-motief. We 
moeten er een beetje om lachen. Toch 
past het wel in deze multiculturele set-
ting, want ook de achtergrond van de 
overige mannelijke en vrouwelijke gas-
ten is zeer gevarieerd. Na een verse 
muntthee, een beetje rozig van de geur 
van waterpijpen die om ons heen wor-
den gerookt, verlaten we energiek van 
het sporten en voldaan van het eten de 
Harem Lounge. 
 

Rhythmsports, Van Maanenkade 218 
 2516LP Den Haag,  
www.rhythmsports.nl 
 

Harem Lounge, Van Maanenkade 2, 
2516 LL Den Haag, 
 www.haremlounge.nl 
 

Madeleine Steigenga en  
Franka Korteweg 

Sporten en relaxen aan het Rijswijkseplein 

http://www.rhythmsports.nl/
http://www.haremlounge.nl/
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Eindelijk is het zover. De onderste en bovenste 
etages van het Strijkijzer zijn in gebruik geno-
men. Vanaf half november kunnen we in het 
Strijkijzer vergaderen bij Seats2Meet, uit eten in 
The Penthouse restaurant & sky bar, of dansen 
in de High Society Nightclub. Bezoekers kunnen 
voor € 6,- met de panoramalift naar het Veranda 
Café. Een hapje en een drankje zijn bij de prijs 
en het uitzicht inbegrepen. 
 

Twee jaar na de oplevering van het woonge-
deelte en net voor de opening van de vergader- 
en horecafaciliteiten, is de naam van het ge-
bouw veranderd in De Haagse Toren. De onder-
nemer, Elwin Giel, vindt deze naam beter pas-
sen bij een gebouw dat een internationale uit-
straling moet krijgen. Een beetje verwarrend is 
het wel, want in Den Haag hebben we al een 
Haagse Toren. Het is de toren die tussen 1420 
en 1424 werd gebouwd naast de Grote of Sint-
Jacobskerk in het stadscentrum. Het is het oud-
ste gebouw in Den Haag met een bijnaam. An-
dere bijnamen van gebouwen zoals de Twee 
Tieten, de Citruspers, de Keukenrol, de Vulpen 
en de Blauwe Aanslag volgden pas eeuwen la-
ter. 
 

Nu, ruim 500 jaar later, heeft het Strijkijzer - alias 
de Fluitketel - officieel de naam De Haagse To-
ren/The Hague Tower gekregen. Ik ben zeer 
benieuwd of de Stationsbuurtbewoners deze 
naam gaan gebruiken of dat het gebouw voor 
ons gewoon altijd het Strijkijzer of de Fluitketel 
zal blijven. 
 

Franka Korteweg 

De Haagse Torens 

Vrijdag 18 november werd het bedrijfsgedeelte 
van het Strijkijzer geopend onder de naam 
‘Haagse Toren’. Onder deze naam vallen alle be-
drijfsactiviteiten in het gebouw, van het Penthouse
-restaurant helemaal bovenin tot aan de lobby 
beneden.   
 

Bert Jansen, de general manager, is heel enthou-
siast over de komende ontwikkelingen. Hij denkt 
dat de nieuwe functies  veel meer ‘loop’ zullen 
brengen, wat een positieve uitstraling naar de di-
recte omgeving zal hebben. 
Helemaal nieuw is de invulling van de onderste 
drie verdiepingen. Daar zijn flexwerkplekken van 
Seats2Meet gerealiseerd die per uur te huur zijn, 
en vergader- en ontmoetingsruimtes van diverse 
afmetingen. De nabijheid van Hollands Spoor is 
hierbij een groot pluspunt voor de Haagse Toren. 
Iedereen die een tijdelijke werkplek nodig heeft 
kan een plek huren, waarbij vooral wordt gedacht 
aan de zelfstandige professionals. 
 

De Stationsbuurt kent een hoog percentage zelf-
standige professionals die wellicht eens een kijkje 
willen nemen.  “Bij ons ligt de focus op ontmoeting 
en staat de ‘huiskamer’centraal. Mensen kunnen 
hier gewoon binnenwandelen, hun laptop open-
klappen en gaan werken. Wij zorgen voor koffie, 
thee en lunch. De mensen raken met elkaar aan 
de praat, wisselen gedachten en kennis uit en 
daaruit vloeit niet zelden weer nieuwe business 
voort”, aldus concept-ontwikkelaar Mariëlle Sij-
gers.  De ruimtes worden door drie locatiemana-
gers beheerd: Marieke van Oppen, Mirjam Burger 
en Sabine van Meeteren. 
  

Meer informatie: www.s2mhaagsetoren.nl 
Cathelijne Dommerholt 

Opening  Haagse Toren   
op het Rijswijkseplein 

Het jaar loopt op zijn eind. De donkere dagen voor kerst zijn 

begonnen. Een beetje treurig loop ik door de buurt. Nog 

steeds geen gezellige terrassen met warmtekacheltjes op 

het Stationsplein en weer geen sfeervolle kerstverlichting in 

de Stationsweg dit jaar. In plaats van eenvoudige kerstlamp-

jes werd er een ambitieus lichtplan met engelen gepresen-

teerd. Nu hebben we geen van beide. Plannen zijn er volop. 

Tot uitvoering komt het maar niet. De bewonersvereniging 

en gemeente vergaderen zich wezenloos. De verkeerssitua-

tie Rijswijkseplein/Oranjelaan is nog even gevaarlijk. In de 

Bazar zijn bijna geen winkeliers meer over. Het belasting-

kantoor staat er nog steeds troosteloos bij. Aan de achter-

kant van de Gestepanden sjouwden af en toe twee bouwvak-

kers met een kruiwagen of gehuurd sjofeltje wat puin van de 

ene naar de andere kant. Nu zijn de werkzaamheden hele-

maal gestaakt. Het brede deel van de Stationsweg lijkt op 

een spookstad. De achterkant ziet er uit alsof er een bom op 

is gevallen en het onkruid staat inmiddels twee meter hoog. 

Toch is dit jaar niet alles hetzelfde gebleven. Op de Stati-

onsweg zijn er voor de variatie weer een paar kappers, bak-

kers en belwinkels bij gekomen. De naam van het Strijkijzer 

is opeens veranderd in De Haagse Toren. Misschien is dit 

laatste wel een heel goed voorbeeld hoe we onze buurt een 

betere naam en grotere aantrekkingskracht kunnen geven. 

We geven alles een andere al bestaande naam. Het Stations-

plein dopen we om tot Plein, de tunnel onder Hollands Spoor 

noemen we Binnenhof, het belastingkantoor is ons Kurhaus 

en het Rode Dorp Madurodam. Het witte advocatenkantoor 

op het Rijswijseplein wordt Vredespaleis en bureau Hoefka-

de Internationaal Strafhof. Het Huygenspark noemen we 

Malieveld of Paleistuin. Onze basketballer spreken we aan 

met Mister Michael Jordan. De Bazar wordt het museum 

voor communicatie, de Bierkade de Hofvijver. De Minister-

president kan zijn werk doen in het vierkante Torentje bo-

ven de apotheek aan de Stationsweg. De Carnivale noemen 

we dan toch maar gewoon de Parade en Jazz aan de Gracht 

weer het North Sea Jazz Festival. Dit zal een hoop verwar-

ring geven en aandacht trekken. De toestromende toeristen 

kunnen dan meteen vanaf station Hollands Spoor lopend heel 

Den Haag bezichtigen en alle evenementen bijwonen. 

Van deze fantasie word ik direct een stuk vrolijker. Ik be-

sef me in wat voor veelbelovende wijk ik eigenlijk woon. We 

hebben hier al van alles: een knus park, een sfeervolle 

gracht, gezellige evenementen, betrokken buurtbewoners vol 

goede ideeën en vriendelijke winkeliers. Het kan alleen nog 

maar mooier worden. Het enige dat wij als buurtbewoners 

moeten doen, is nieuwe naambordjes maken en ophangen. U 

zult eens zien hoe snel alle plannen dan worden uitgevoerd. 

Dan hangt de kerstverlichting er vast komende zomer al. 
 

Franka Korteweg 

Reactie 
 

Toegegeven, het is natuurlijk een beetje dom dat we het 

niet bij de plaatselijke bevolking hebben nagevraagd. We 

waren zo druk met het totaalconcept dat zulke details er bij 

inschoten. Wie bedenkt nou dat zo’n naam al eens eerder is 

bedacht? En dan nog; er zijn meer hondjes die Fikkie heten. 

We mikken toch op totaal verschillende doelgroepen. Die 

zullen elkaar nauwelijks ontmoeten. Al komen er wel af en 

toe bepakte reizigers op onze redactie die met het trein-

kaartje in de hand vragen op welk perron ze moeten zijn. Die 

sturen we dan netjes door naar het station. E-mailberichten 

met het woord trein erin worden automatisch omgeleid naar 

de NS. Kijk, daar zorgen we dan maar weer keurig voor. Ser-

vice is belangrijk in communicatie. 

We vermoeden dat de NS op termijn het station wel anders 

gaat noemen. Er komt een moment waarop de meeste mensen 

bij de naam Hollands Spoor alleen nog aan de krant denken 

en het station niet meer dan een naamloze schim uit het ver-

leden is. Hollands Spoor is een sterk merk en we zijn en blij-

ven de mooiste krant van Den Haag, daar heeft de gewone 

burger het maar mee te doen. 

Gary van der Heemst 

Hollands Spoor 

Buurtcolumn 

Lichtpuntjes in donkere dagen 

Werkplekken in het Strijkijzer 
Trappenhuis in de nieuwe toren. 

http://www.s2mhaagsetoren.nl
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GFH 

Stationsweg 53 

2515 BJ Den Haag 
tel. 070 326 39 30 

fax 070 331 60 54 

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 medica-
tie leveren in een medicatierol. Uw medicatie is dan al voor u uitgezet in zakjes. Dit be-
spaart u tijd en geeft minder verwarring. Wij vragen ook voor u de recepten bij de arts aan.  

Openingstijden: 
 

Werkdagen  
08.30 - 17.30 uur 
 

Zaterdag en zondag   
10.00 - 14.00 uur 
 

Stationsweg 31 
2515 BH Den Haag 

Wenst alle buurtgenoten 

Fijne feestdagen 

mailto:Sleutelspecialistsmeets@hotmail.com

