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advertentie 

Nieuw bestuur Buurtstation 
Meestal zetten ze zich op de achtergrond in voor de buurt, 

maar nu verdienen ze een plaatsje op de voorgrond. 

Het nieuwe bestuur van het Buurtstation. 

In onze septembereditie vreesden we nog dat het einde 

van het Buurtstation in zicht was. Op de bewonersavond 

van 29 oktober werden deze buurtbewoners verkozen om 

nieuwe ideeën te ontwikkelen, de leefbaarheid in de buurt 

te verbeteren en buurtactiviteiten te ondersteunen.  

Zij gaan dit doen in samenwerking met een steungroep die 

gaat bestaan uit actieve buurtbewoners. 
 

Meer over het nieuwe bestuur en de steungroep op  
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Harrie Kampf 

voorzitter 

Cathelijne Dommerholt 

2e penningmeester 

Thijs van de Geest 

lid 

Paul Houtman 

Vice-voorzitter 

Peter Tolenaars 

lid 

Ern Ramcharan 

penningmeester 

 

Winod  

Raghoebarsingh: 

apotheek  

Van Beest  
over gezondheid in 

de Stationsbuurt, 

regeldruk en medica-

tierollen. 

pagina 8 

Telegraaf er uit, Deelit er in.             pagina 10 

Al enige tijd staan er op het 

Huijgenspark containers voor 

de inzameling van plastic af-

val. Ze staan tegenover Mam-

moet Rijwielen, enigszins ver-

dekt opgesteld achter twee 

ondergrondse afvalcontai-

ners en tussen heggen en 

terrassen.  

Alles over het verzamelen 

van plastic afval:  pagina 9 

En er was … licht 
Want onze buurt mag gezien worden!    pagina 7 

Ondertussen in het Park 

40 Buur(t)vrouwen bezochten in Theater De Vaillant 

de voorstelling ‘De Hijabi Monologen’  
van theatergroep Stage-Z.                               pagina 6 

Opening Buurthuis van de Toekomst  
Samen Sterk                       pagina 10 
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Spuibrug wordt 1 ½ jaar afgesloten 6 

Met de trein naar de markt: Rotterdam 7 
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Veel 

Geluk 

in 

2015! 



  2                                           Bewonerskrant  HOLLANDS SPOOR      Januari 2015 

 

Bewonersorganisatie Buurtstation 

komt op voor de belangen van de be-

woners van de Stationsbuurt. Ze doet 

dit vanuit haar tijdelijke huisvesting 

aan Stationsweg 6 (open maandag van 

11 tot 13 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 pro-

beert 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 in-

ruimen. Wilt u een nieuwsbericht in-

sturen 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 gemeenteambtena-

ren, de wijkagent en woningcorpora-

ties bespreken. 

Voorzitter is Harrie Kampf. Het Buurt-

station is gastheer en voorzitter van 

het GWO. Er wordt zo veel mogelijk 

geprobeerd direct oplossingen te vin-

den. Als dit niet mogelijk is, omdat er 

bijvoorbeeld iets uitgezocht moet wor-

den, let het Buurtstation op het nako-

men 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 4 februari om 19.30 uur. 

Parada, Van Limburg Stirumstraat 280. 

Let op: zie onze website voor eventue-

le 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  
 

 

Adressen 
Buurtstation Stationsbuurt 

Stationsweg 6,  

2515 BN Den Haag 

tel. 363 49 93  

buurtstation@zonnet.nl 

www.buurtstation.nl 

open: maandag  10.00-13.00  
 

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@samensterkdenhaag.nl 

web: www.samensterkdenhaag.nl 
 

Politie Haaglanden 

Wijkagenten Renske Kroese,  

Simon Daw en Annemieke Brons 

bureau Hoefkade 350: 

algemeen telefoonnummer:  

0900 8844, of mail naar   

simon.daw@haaglanden.politie.nl. 

9e jaargang nr. 4 
 

Stationsweg 6 

2515 BN Den Haag 

hs@buurtstation.nl 

Redactie:  
Annemarijke Jolmers 

Vries Kool  

Franka Korteweg 

Madeleine Steigenga  

Mildo van Staden  

samenstelling en lay out:  

Gary van der Heemst 
 

HS staat als pdf en flipboek op: 

www.buurtstation.nl/wijkkrant 
 

Volgende editie: 

Bezorging             deadline 

#37  half maart   25 februari 

#38  half juni      25 mei  

#39  eind sept.        1 september 

#40  half dec.         25 november 
 

Advertenties, reacties en kopij: 

hs@buurtstation.nl 

Advertenties  
 

Hollands Spoor is een krant op A3-
formaat van 8 of 12 pagina’s en 
verschijnt 4  keer per jaar in een 
oplage van 5.000 stuks. Daarmee wor-
den zo´n 8.000 buurtbewoners 
bereikt!  
De krant wordt huis-aan-huis bezorgd 
in de Stationsbuurt en in winkels en 
horeca in stapeltjes neergelegd.  
 

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 
 

U krijgt gratis hulp bij de opmaak van 

de advertenties.  

Met de veranderde koers van het stadsbe-

stuur was er aanleiding voor een doorstart 

voor het Buurtstation. Daarbij is meegeno-

men dat nu - meer dan vroeger - aparte 

bewonersinitiatieven bestaan, die bijdra-

gen aan de beleving van buurt maar niet 

gerekend kunnen (en willen) worden tot 

de activiteiten van Buurtstation. Vanuit de 

bewonersorganisatie kunnen we wel kij-

ken welke mogelijkheden ten aanzien van 

samenwerking bestaan, maar dan vanuit 

het perspectief van (potentiële) partners. 
 

Vanaf nu gaan we uit van een kerngroep 

Buurtstation, bestaande uit bestuur en 

steungroep. Tezamen vormen zij het gezel-

schap van mensen die zich binnen het ver-

band van Buurtstation willen inzetten voor 

buurt- en bewonersbelangen. Enkele be-

voegdheden en taken (financieel beheer, 

formele uitspraken en afspraken) blijven 

het privilege van het gekozen bestuur, 

maar voor het overige zien we de combi-

natie bestuur + steungroep als een een-

heid met leden die op basis van gelijk-

waardigheid samenwerken in ‘kerngroep 

Buurtstation’, en die zich gezamenlijk ver-

antwoordelijk voelen voor bestaan en 

functioneren van de bewonersorganisatie. 

Daarmee kiezen we voor een ander orga-

nisatiemodel dan voorheen, toen er spra-

ke was van een bestuur met adviserende 

werkgroepen. Sommige activiteiten (zoals 

debatavond, lentereceptie) die eerder 

vanuit het bestuur tot stand kwamen, kun-

nen voortaan evengoed uitgevoerd wor-

den door leden van de steungroep of in 

samenwerking met leden van de steun-

groep.  
  

Veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit 

Met de vernieuwde organisatievorm ho-

pen we meer mensen te werven voor de 

steungroep van Buurtstation, en de be-

kendheid en zichtbaarheid van Buurtstati-

on te vergroten.  

 

Als dat lukt zijn we beter in staat de buurt-

bewoners en hun wensen te represente-

ren. In het nieuwe bestuur zal daarom uit-

breiding van de steungroep regelmatig op 

de agenda staan.  
 

Buurtstation is er in de eerste plaats voor 

de veiligheid en leefbaarheid en het woon-

genot in de Stationsbuurt. Maar andere 

bijdragen aan de kwaliteit van (het wonen 

in) deze buurt, mits die tevens Buurtstati-

on bekendheid geven, zijn ook welkom. 

Het is daarbij niet belangrijk hoe de leden 

van de steungroep zich organiseren, wel 

dat het beeldmerk 'Buurtstation' daarbij 

zichtbaar is.  
 

Als Buurtstation zoeken we steeds samen-

werking met in de buurt actieve instellin-

gen, en dat geldt ook voor bewonersinitia-

tieven die buiten Buurtstation zijn of zul-

len ontstaan. Anderzijds willen we af van 

pure ondersteuning (subsidieluik, financi-

eel beheer waarbij Buurtstation onzicht-

baar blijft). 
 

Zichtbaarheid en contact 

Met de vernieuwde organisatie willen we 

meer zichtbaarheid en contacten leggen. 

Door middel van naambadges, visitekaart-

jes met beeldmerk en een kraampje met 

info over Buurtstation bij manifestaties. 

Kleinere of grotere manifestaties van ons-

zelf met het doel van kennismaking en 

contact. Een meer naar buiten gerichte 

wijze van werken, waarmee we aan bete-

kenis winnen in de buurt.  
 

We zijn op zoek naar mensen die zich als 

lid van de steungroep voor buurt en Buurt-

station willen inzetten. Heb je interesse? 

Meld je aan via info@buurtstation.nl. 
 

Harrie Kampf, voorzitter Buurtstation 

Kerngroep en steungroep Buurtstation 

Nieuw bestuurslid Thijs van de Geest 
Mijn naam is Thijs van de Geest, ik ben 21 jaar en kom oor-

spronkelijk uit Schiedam. Twee jaar geleden heb ik het 

ouderlijk nest verlaten en ben ik met twee goede vrienden 

in de stationsbuurt komen wonen.  

Ik vond het leuk om te zien dat in deze twee jaar de wijk 

langzaam steeds levendiger en mooier op werd.   

Op het moment ben ik tweedejaars bestuurskunde stu-

dent aan de Erasmus Universiteit.  

Omdat het me leuk leek om onderdeel te worden van de 

verbeteringen in de wijk en om bestuurlijke ervaring op te 

doen heb ik mij aangemeld voor het bestuur van het 

Buurtstation.  

Ik hoop als student met een frisse blik mijn steentje bij te 

kunnen dragen aan de verbeteringen in de wijk. 

http://www.buurtstation.nl.
mailto:‘website@buurtstation.nl’
mailto:buurtstation@zonnet.nl
mailto:buurtstation@zonnet.nl
http://www.buurtstation.nl
http://twitter.com/BuurtStation
http://www.facebook.com/BuurtStation
mailto:buurtstation@zonnet.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:j.vangemmert@zebrawelzijn.nl
mailto:info@samensterkdenhaag.nl
http://www.samensterkdenhaag.nl
mailto:simon.daw@haaglanden.politie.nl
mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
mailto:hs@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
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 Column 

De Wijkagenten 

In november vierde Den Haag als internatio-

nale stad van vrede, recht en veiligheid dat 

25 jaar geleden het Internationale Verdrag 

voor de Rechten van het Kind is onderte-

kend. 

In het stadhuis werd een kinderrechtenfesti-

val georganiseerd. Kinderen konden daar 

meepraten tijdens een speciale raadsverga-

dering over kinderrechten, en allerlei spelle-

tjes doen. Bij de Raad van de Kinderbescher-

ming werden workshops voor kinderen gege-

ven over onder meer kinderrechten, gezond-

heid, loverboys en War Child. 

 

Ik mocht daar aan kinderen uit groep 6 van 

verschillende basisscholen uit de stad een 

workshop geven over het werk van de wijk-

agent. Uiteraard vonden de kinderen het 

reuze interessant om eens handboeien en 

wapens van dichtbij te zien. Ook het feit dat 

wij op mountainbikes rijden maakte indruk. 

Daarna vroeg ik welke problemen er in hun 

buurt spelen en in de vorm van een rollen-

spel losten we dit probleem dan samen op. 

Op zo’n moment wordt het verschil in 

leefomgeving van kinderen wel erg duidelijk. 

Zo kwamen de kinderen uit het Benoorden-

hout met het probleem van te hard rijdende 

automobilisten en kinderen van de Zuidwal-

school met junks in portieken.  

Aan de Benoordenhoutse kinderen moest ik 

dan uitleggen wat een junk is. Blijkbaar heeft 

het verhaal over een totaal andere stadswijk 

nogal indruk gemaakt, want een paar dagen 

later kwam ik de juf met haar Benoorden-

houtse schoolklas tegen in de Schilderswijk. 

Ze waren er op excursie. Het leuke was dat 

de kinderen mij herkenden en enthousiast 

begroeten. En dat was een van de doelen 

van de workshop. Dat kinderen weten wat 

een wijkagent is en al vroeg leren dat de  

politie niet je vijand is. 

 

In de Stationsbuurt en de Schilderswijk heb-

ben we een speciaal project voor kinderen: 

de Police Kids. De kinderen krijgen op bu-

reau Hoefkade een uitleg over gedragsregels 

en worden dan beëdigd als Police Kid. We 

gaan met ze naar de politiepaarden en -

honden. Ook doen we een speurtocht en een 

training zelfverdediging. Samen met ons 

gaan de kinderen aan het werk als Police Kid. 

En dat werkt goed. Ze lopen controleronden 

voor inbraakpreventie en geven voorlichting 

over dit onderwerp aan bewoners en autobe-

zitters. Op station Hollands Spoor waarschu-

wen zij reizigers voor zakkenrollerij. In het 

contact met buurtbewoners komt het goed 

van pas dat veel kinderen tweetalig zijn. 

Op deze manier leren we elkaar beter ken-

nen, maar zorgen we ook samen voor een 

veilige buurt. 

 

Mijn boodschap voor 2015: wees lief voor 

elkaar! 

 

Simon Daw 

door 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 

De aanhouder wint. Al maanden, zo niet een jaar, waren er 

klachten over de hoek Wolterbeekstraat/Hoefkade. Ono-

verzichtelijk, onduidelijk, gevaarlijk. De gewenste maatre-

gelen zijn nu eindelijk gerealiseerd. 
 

Dit najaar is een zebrapad over de Hoefkade geschilderd. 

Wilde je hier als voetganger vanaf de Wolterbeekstraat 

oversteken, dan moest je wachten tot je voorrang kreeg 

van achteropkomend verkeer, auto’s van rechts, én fietsers 

van links en uit de Fannius Scholtenstraat. Dat kon lang 

duren. Nu hebben voetgangers op het zebrapad officieel 

voorrang, en is het voor het andere verkeer duidelijker ge-

worden dat ze op deze plek extra moeten opletten op over-

stekers. 
 

Eerder dit jaar was al een ‘druppel’ aangebracht voor fiet-

sers die vanaf de Hoefkade rechtsaf de Wolterbeekstraat in 

willen. Te vaak kwam het voor dat een tegemoetkomende 

auto die linksaf de Hoefkade op wilde, de weg zo afsneed 

dat er geen fietser meer langs kon. Met alle risico’s (en 

werkelijke botsingen) van dien. Nu hebben fietsers in de 

bocht een eigen ‘fietsstrookje’. 
 

Klachten en suggesties voor verbetering werden het afgelo-

pen jaar in elk Groot Wijk Overleg (GWO) aan de orde ge-

steld. Dat loont: de veiligheid op dit kruispunt is nu sterk 

verbeterd. 

Verkeersveiligheid verbeterd bij Hoefkade/ Wolterbeekstraat 

Bericht van de Carnivale karavaan: 

geen Carnivale in 2014 

 
Beste mensen, zoals jullie misschien al weten gaat de Carnivale dit jaar niet 
door. Een spijtige boodschap: wat was het mooi geweest om dit roerige jaar 
af te sluiten met magie, betovering en verwondering.  
Zeker na de zeer succesvolle editie van vorig jaar.  
De Carnivale was groeiende en is dat gelukkig nog steeds.  
 
Na contact te hebben gehad met de reizende directie, de twee kleine  
Menschen, besloten ze om dit jaar Den Haag over te slaan. Ik vroeg hen naar 
de reden van dit besluit. Een stilte viel… Iedereen wilde meewerken aan  
deze jubileum-editie. Gemeente, vrijwilligers, bedrijven en vooral de buurt. 
We hebben het geprobeerd, maar de kleine reizende directie was onverbid-
delijk. 
 
Zeker na een jaar met vele oorlogen en onrust in de wereld om ons heen, 
was de Carnivale gewenst geweest. Als Haagse directie hebben wij erg  
stilgestaan bij het verlies van Rein Specken bij de MH17-ramp. Rein heeft  
als buurtbewoner in den beginne van de Carnivale in 2009 ook meegedacht. 
 
Maar de Carnivale gaat door. Overal ter wereld doet de Haagse directie  
inspiratie op om de Carnivale nog mooier te laten worden.  
Zeer binnenkort zelfs weer in de achterbuurten van Bagdad, Irak, de oor-
sprong van de Carnivale. Daar waar ondanks al het leed de drie bronnen te 
vinden zijn: magie, betovering en verwondering.  
 
In 2015 zal de Carnivale terug komen in het Huijgenspark. Een jubileumjaar 
want: editie 5! Denkt u op 28, 29 en 30 december maar even aan de magie 
verwondering en betovering van de Carnivale, en besef hoe goed wij het  
hebben. Veel mensen hebben het Carnivale-gevoel nodig in deze wereld. 
 
Joris & Anne 
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advertentie 

 

Op maandag 1 december heeft de opleve-

ring plaatsgevonden van de eerste fase van 

de vernieuwde Bazar. De laatste jaren leed 

het winkelcentrum de Bazar aan de Hoef-

kade een zieltogend bestaan.  
 

Door verschillende projecten van onder 
andere The Student Hotel, Geste, Staedion 
en de WOM (Wijk Ontwikkelings Maat-
schappij) is het aantal studenten in de Sta-
tionsbuurt sterk toegenomen. Deze stu-
denten hebben behoefte aan een plek om 
goedkoop te kunnen eten, studeren en 
ontspannen.  

De WOM/Winkelpanden Den Haag heeft 
daarom samen met The Student Hotel het 
initiatief genomen om de Bazar te heront-
wikkelen tot ontmoetingsplek voor studen-
ten. 
 

The Kitchen 

Eind juni 2014 zijn de laatste huurders uit-

geplaatst en is gestart met de verbouwing. 

In de eerste fase is een gedeelte van de 

Bazar verbouwd tot restaurant “The  

Kitchen”.  Als buurtbewoner kunt u daar nu 

ook al terecht voor een kopje koffie, lunch 

of andere versnapering. 

In de Kitchen kunnen bewoners van het 

ernaast gelegen Student Hotel gebruik ma-

ken van een zogenaamd “meal plan”. Dat 

houdt in dat huurders van een kamer in 

het Student Hotel een abonnement kun-

nen nemen op goede en gezonde maaltij-

den. 
 

Binnenkort open voor iedereen 

Daarnaast is The Kitchen toegankelijk voor 

iedereen die goedkoop maar toch goed wil 

eten of iets wil drinken.  

Daarnaast realiseert de WOM een zoge-

naamde wintertuin en zullen er bijeen-

komstruimtes gemaakt worden waar les-

sen gegeven kunnen worden, vergaderd 

kan worden of presentaties worden gege-

ven.  

De WOM werkt momenteel nog aan de 

afronding van deze werkzaamheden.  

De verwachting is dat fase 2 eind januari 

opgeleverd gaat worden. 
 

https://www.facebook.com/thekitchen070 

Opening fase 1 vernieuwde Bazar  

Zie ook filmpje op: http://www.buurtstation.nl/wijkkrant/Bazar filmpje.mp4 

Spinozahof wint Piet Vink prijs 
 

Buurttuin de Spinozahof, op de hoek Spinozastraat/Repelaerstraat, heeft de Piet Vink 

prijs gewonnen. De tuin is een initatief van Lusthofxl, opgericht door Marianne  

Edixhoven (geïnterviewd in de vorige editie van Hollands Spoor). 
 

De 65 vrijwilligers van de Spinozahof zien hun inspanningen nu beloond met een geldbe-

drag van 3.000 euro. “We willen het onder meer gebruiken om de Spinozahof ook in de 

winter toegankelijk te houden”, vertelde mede-initiatiefnemer Sacha Winkel in De Post-

hoorn van 5 november. 
 

Piet Vink was in de jaren ’70 wethouder van Jeugd, Sport en Recreatie. De prijs die naar 

hem is vernoemd is voor geslaagde initiatieven die de saamhorigheid in de samenleving 

vergroten, die nauwelijks subsidie ontvangen en grotendeels door vrijwilligers worden 

gerund. 

https://www.facebook.com/thekitchen070
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant/Bazar%20filmpje.mp4
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Aan de overkant van het Zieken stond tot 

1905 op de rand van de Stationsbuurt Me-

taalpletterij en ijzergieterij L.I. Enthoven. 

Voorbestemd om horlogemaker te worden 

en aanvankelijk werkzaam als eerste violist 

bij de Franse Opera in Den Haag, bouwde 

mede-oprichter Lion Israel Enthoven zijn 

pletterij uit tot een van de grootste fabrie-

ken van Den Haag en omgeving. Tijdens de 

hoogtijdagen van het gietijzer werden er 

de meest uiteenlopende producten ge-

maakt; van fornuis tot standbeeld, van 

lantaarnpaal tot draaibrug en van vuurto-

ren tot stationsoverkapping. Hollands 

Spoor duikt voor u in het industriële verle-

den van de Stationsbuurt.  
 

De vader van Lion Enthoven is de Joodse 

handelaar en horlogemaker David Joseph, 

afkomstig uit Duitsland. Daar vertrekt hij 

rond 1745 met zijn jonge vrouw. Het maat-

schappelijk klimaat voor Joden is er dan 

ook al guur, wat onder meer blijkt uit het 

feit dat Joden meer belasting moeten beta-

len dan andere burgers. Het jonge stel  

komt in de buurt van Eindhoven terecht en 

neemt de naam Enthoven aan. Als David in 

Helmond een juridisch conflict krijgt over 

veel geld met het schoenmakersgilde,  

besluiten ze verder te trekken en komen ze 

uiteindelijk terecht in Den Haag.  
 

Buitenbeentje 

Vader Israel David Enthoven, zoals hij op 

dat moment heet, richt zich in Den Haag 

weer op het verkopen en repareren van 

horloges. Zijn eerste drie zoons kiezen het-

zelfde vak. Zijn vierde zoon  Lion Israel 

(later: Leo John, om zijn Joodse afkomst te 

maskeren) is het buitenbeentje. Hij heeft 

muzikaal talent en wordt concertmeester 

en eerste violist bij het orkest van de Fran-

se Opera in Den Haag. Om het hoofd finan-

cieel boven water te houden en zijn tame-

lijk eenvoudige woonruimte in de Wagen-

straat te kunnen bekostigen, geeft Lion 

Israel vioolles aan huis bij rijke Hagenaars. 

Een van zijn leerlingen is de uit een zeer 

bemiddelde familie stammende Eduard 

Maritz met wie hij bevriend raakt.  

Van Maritz leent Enthoven geld om handel 

te drijven in onder meer salpeter en geïm-

pregneerd linnen voor huifkarren. Lang-

zaam gaat het Enthoven financieel beter. 
 

Trekpaard van de Haagse economie 

In 1823 richten Maritz en Enthoven een 

koperpletterij op: E.B.L Maritz en comp.  

 

De heren pakken het groots aan en intro-

duceren in 1824 de eerste stoommachine 

in Den Haag. Hun gat in de markt is de 

komst naar Den Haag van een vestiging 

van scheepswerf NHM, in combinatie met 

de in 1823 ingevoerde premieregeling 

voor nieuwe Nederlandse schepen (ook 

toen al!). Eduard is de financier van het 

geheel en doet de boekhouding. Lion is 

de commerciële man, voortdurend op 

zoek naar nieuwe afzetmogelijkheden voor 

hun producten. Al snel maken ze ook ketels 

voor brouwerijen, ververijen en suiker-

rafinaderijen. De fabriek, oorspronkelijk 

gevestigd in een oude manege aan het 

toen bestaande Voorburgstraatje aan de 

Trekvliet, groeit gestaag uit tot een trek-

paard van de Haagse economie. In 1938 

werken er al 300 personen.  
 

Van koper naar gietijzer 

In 1848 wordt Maritz uitgekocht en gaat de 

firma verder onder de naam ‘L.I. Enthoven 

& Co’. Dan is al duidelijk dat de koperplet-

terij een aflopende zaak is. De scheeps-

bouw is mede door het weer afschaffen 

van de premieregeling ingestort. Met de 

andere grote opdrachtgevers voor koper-

werk -de ministeries van Defensie en Kolo-

niën- ontstaat een geschil over de gelever-

de kwaliteit van muntplaatjes en patroon-

hulzen. Uiteindelijk wil men in het vervolg 

geen zaken meer doen met Enthoven.  

Parallel aan de neerwaartse ontwikkeling 

voor koper dienen zich nieuwe metalen 

aan waar groei in zit: zink (daken), lood 

(kluizen, kogels, ankers), maar vooral gietij-

zer. Enthoven start daar al vroeg mee en 

heeft een flinke capaciteit als de vraag naar 

gietijzer explodeert. De Wereldtentoon-

stelling in Londen van 1851 ontketent een 

ware rage.  
 

Industriële overlast 

In de tweede helft van de negentiende 

eeuw –de oprichter is dan al opgevolgd 

door zijn nazaten die tot ver in de 20e 

eeuw de firma bestieren– is Den Haag een 

echte industriestad. Niemand die Den Haag 

nadert kan de fabriekspijp van Enthoven 

ontgaan. Op het hoogtepunt –tussen 1860 

en 1880– werken er 800 mensen. Ook de 

overlast is niet gering. In die jaren dienen 

omwonenden een klacht in bij de burge-

meester en wethouders van Den Haag over 

de overlast “dien zij lijden van de nabijheid 

der stoompletterij”, waarbij “het oorverdo-

vende geraas zoo indringend is dat zelfs in 

stille woningen op de Nieuwe Haven, in de 

Wagenstraat hinder veroorzaakt wordt.” 

Of de klacht heeft geholpen heeft is niet 

bekend. Wel dat bij alle latere uitbreidin-

gen de omwonenden steevast bezwaren 

inbrengen. Wat er in die jaren gemaakt 

wordt bij Enthoven is zeer divers: munitie, 

fornuizen, straatlantaarns, gietijzeren vuur-

torens, overkappingen, daken, (draai)

bruggen, spoormaterieel (wissels, punt-

stukken, rails, draaischijven), spijkers,  

ketels, fornuizen, reservoirs voor waterto-

rens, buizen, pijpen, tuinmeubulair, stads-

pompen, brievenbussen, hekwerk, stand-

beelden, preekstoelen, staalconstructies 

en nog veel meer.  
 

Verhuizing en faillissement 

Rond de eeuwwisseling gaat het financieel 

steeds slechter met Enthoven. De econo-

mie zit tegen en nieuwe materialen en  

productiewijzen komen op. 

In 1903 wordt er flink wat personeel ont-

slagen en gaat een deel van de fabriek 

dicht. In 1905 wordt besloten om de sterk 

in waarde gestegen grond in het stadscen-

trum te gelde te maken. Enthoven verlaat 

de Stationsbuurt en verhuist naar Delft, 

waar het bedrijf onder de naam Pletterij 

Delft verdergaat en zich vooral toelegt op 

spoorwegmateriaal. In 1966 gaat de plette-

rij op in de NV Verenigde Bedrijven Neder-

horst, die uiteindelijk failliet gaat in de 

staalcrisis van de jaren zeventig.  

Vries Kool 

Bronnen: 

P.H. Enthoven en J.J. Havelaar, De metaal-

pletterij en ijzergieterij L.I. Enthoven & co. 

Sporen van een 19e-eeuws Haags grootin-

dustrieel metaalbedrijf, Uitgave in de VOM

-reeks van de Dienst Stedelijke Ontwikke-

ling, 1996 

Wikipedia 

Metaalpletterij en ijzergieterij L.I. Enthoven & Co 

“Als men het smalle Voorburgstraatje door is en zich aan weerszijden tusschen 

de fabrieksgebouwen bevindt, wordt het razen en dreunen ontzagwekkend: al die 

zwarte gebouwen braken aanhoudend, zonder eenigszins te verzwakken, allerlei 

schelle, diepe, gonzende en brommende geluiden uit. Overal loopen werklui met 

blote, vuile armen, zwart gezicht en ijzeren werktuigen in de hand.”  

(Johan Gram, Haagse kroniekschrijver, omstreeks 1890, over L.I. Enthoven.) 

Brug van Enthoven bij de Boomsluiterskade (richting Centrum) 
Zicht vanaf het huidige Rijswijkse Plein met links het Zieken en rechts de 

schoorsteen van de fabriek van Enthoven (de huidige Pletterijkade), 1872 

brug op de Boomsluiterskade uit 1861 (richting CS) 

Waar kon/kun je de werken van Enthoven zien? 
 

In en rondom de Stationsbuurt: 

 Den Haag: overkapping Station Hollands Spoor. 

 Den Haag: het hek rond het standbeeld van Spinoza, Paviljoensgracht. 

Op andere Haagse plekken: 

 verschillende bruggen op de Haagse grachten, waaronder de gietijzeren boog-

brug op de Boomsluiterskade uit 1861. Tip: vaar mee met de Ooievaart om de 

bruggen van dichtbij te kunnen zien! 

 de gietijzeren kap van de Ridderzaal (1860). 

 voormalig nationaal archief aan het Bleijenburg, dragende constructies voor 

opslag documenten (nu onderdeel van de Tweede Kamer, complex doorlopend 

van Bleijenburg tot Lange Houtstraat 1). 

Buiten Den Haag: 

 Renesse, Zeeland: de eerste gietijzeren vuurtoren (1856). 

 Texel, Noord-Holland: ijzeren kaap (1855). 

 Spoorlijn Amsterdam-Utrecht en Amsterdam-Den Haag: diverse draaibruggen. 

 Middelburg, Zeeland: Spijkerbrug en de Hoge brug (1871). 

 Rotterdam: dubbele draaibrug bij “Boerengat”, aan de Rijn-spoorweg (1858). 
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De theatergroep 
De theatergroep Stage-Z is het huisgezel-
schap van Theater Zuidplein in Rotterdam, 
dat theaterproducties maakt over schuren-
de maatschappelijke issues in de samenle-
ving van nu. Stage-Z wil met haar produc-
ties een sterk inhoudelijke bijdrage leveren 
aan het maatschappelijk debat. Na de 
voorstelling is er altijd ruimte om met  
elkaar in gesprek te gaan.  
Volgens de theatergroep spreken de them-
ma’s van de producties een groot publiek 
aan, waaronder juist ook publiek dat 
zelden of nooit naar het theater gaat. Dat 
dit zeker hier in Den Haag het geval was, 
bleek uit de reactie van de productieleid-
ster. Zij hield in de foyer een inleiding over 
het stuk en legde uit dat een ‘hijabi’ een 
term is voor een islamitische vrouw die in 
het dagelijkse leven een hoofddoek (hijab) 
draagt.  
Zij was blij verrast en zichtbaar ontroerd 
door het grote aantal hijabi’s dat in De 
Vaillant stond te popelen om de zaal  
binnen te gaan.  
Het bleek een gouden greep om de voor-
stelling op een doordeweekse dag te laten 
plaatsvinden, want zowel de ochtend- als 
de extra middag-voorstelling was uitver-
kocht. Op avonden en in weekenden is het 
voor veel vrouwen toch wat ingewikkelder 
om zich vrij te kunnen maken voor theater-
bezoek. 
 
 

De monologen 
De Hijabi Monologen bestaan uit grappige 
en ontroerende verhalen door en over 
islamitische vrouwen die in het dagelijkse 
leven een hijab (hoofddoek) dragen. De 
monologen zijn gebaseerd op waargebeur-
de verhalen van drie generaties vrouwen 
met uiteenlopende culturele achtergron-
den.  
Zo vertelt een van de actrices hoe zij als 
stagiaire bij de voetbalclub Feyenoord te-
recht is gekomen en bij wedstrijden samen 
met haar broer uit volle borst en met 
hoofddoek het clublied staat te zingen.  
 

Een ander gaat in op de zoektocht naar een 
geschikte man en de aanmoediging van 
haar familie hierbij. Zeer aangrijpend is het 
verhaal van de vrouw die bij thuiskomst 
haar hele familie in een soort van feest-
stemming aantreft omdat het de trouwdag 
van haar broer zou zijn, terwijl hij in werke-
lijkheid die ochtend is verongelukt. Ook 
komen de relatie met ouders aan de orde, 
en de worsteling om als moslima te gaan 
doen wat je wilt. Bijvoorbeeld het volgen 
van een kunst- en cultuuropleiding. 
 

Vooroordelen staan ontmoeting in de weg 
Een thema dat als rode draad door de 
voorstelling loopt zijn de vooroordelen 
over moslima’s. De actrices geven aan dat 
dit heel begrijpelijk is.  
Iedereen heeft vooroordelen, maar dat wil 
niet zeggen dat die ook juist zijn.  
 

In de sketch ‘Ik ben het zat’ schetsen de 
actrices het stereotyperende gedrag van 
mensen in hun omgeving. Op school, op 
hun werk en op straat. De meest gestelde 
vragen aan hen zijn bijvoorbeeld of ze de 
hoofddoek uit vrije wil dragen en waar ze 
vandaan komen.  
Als het antwoord op de eerste vraag ‘ja’ is 
en ‘Rotterdam’ op de tweede, wordt dit 
niet geaccepteerd. Dan volgen er van de 
kant van de vragensteller vaak opmerkin-
gen over geloof en afkomst uit een ver 
land.  
Een ander vooroordeel dat moslima’s erva-
ren is, dat zij vanwege het dragen van een 
hoofddoek worden getypeerd als schuw en 
onbenaderbaar. Dat klopt niet. Niet de 
hoofddoek, maar de vooroordelen staan 
ontmoeting in de weg. 
Buur(t)vrouwen met en zonder hoofddoek 
Tijdens de voorstelling werd gelachen, 
maar hier en daar ook een traantje wegge-
pinkt.  

Dat deze voorstelling ook ons inspireert, 
raakt en tot denken aanzet, bleek uit de 
discussie na de voorstelling en de gesprek-
ken tussen de buurvrouwen tijdens de ge-
zamenlijke lunch. Of je nu een hoofddoek 
draagt of niet: herkenbaar was het zeker. 
Omdat het doel van de voorstelling goed 
aansloot bij het doel van de Buur(t)
vrouwen is deze activiteit dan ook dubbel 
en dwars geslaagd. 
 

Franka Korteweg 
 

Foto’s: Kim Bosch 

De Hijabi Monologen 

 

Buur(t)vrouwen is vanuit de bewoners 
begonnen als een activiteit voor en 
door de vrouwen van de Stations-
buurt.  

Het doel van Buur(t)vrouwen is om 
een verbinding te leggen tussen ver-
schillende buurvrouwen uit de buurt, 
met de bedoeling elkaar te leren ken-
nen en het woonplezier in de Stations-
buurt te verbeteren. 

Met maar liefst veertig vrouwen uit de buurt bezochten we 
in Theater De Vaillant de voorstelling ‘De Hijabi Monologen’ 
van theatergroep Stage-Z. Deze veertiende activiteit van de 
werkgroep Buur(t)vrouwen was een groot succes.  
Niet alleen omdat er zo veel buurvrouwen meegingen, maar 
ook omdat de monologen voor veel van de buurvrouwen 
herkenbaar waren en emoties losmaakten. 

 De vrouwen van theatergroep Stage-Z. 

Volgend jaar starten de werkzaamheden 

aan de Spuibrug en de kade van het Zieken.  
 

Men gaat de kades aanpakken en de Spui-

brug vervangen door een nieuw exem-

plaar. Anderhalf jaar lang zal de bereik-

baarheid van Het Zieken en De Croissant 

ingrijpend zijn beperkt.  

Op de eerste informatiebijeenkomst van 

de gemeente bleek dat er vooralsnog geen 

noodbrug wordt gelegd. Het betekent dat 

bewoners die naar winkels in het Centrum, 

het Centraal Station of de Rivierenbuurt 

willen gaan, voortaan moeten omlopen via 

het Rijswijkseplein of via de Wagenbrug, 

een flink stuk dus.  

Vooral voor de bewoners die slecht ter 

been zijn is dat ingrijpend.  

Ook de bereikbaarheid van het openbaar 

vervoer zal aanmerkelijk verslechteren 

omdat de trams langs het Zieken geduren-

de een lange periode in 2015 niet meer 

over de brug het Zieken op kunnen rijden. 

Tijdens de werkzaamheden rijden zij een 

andere route. 

Het werk start naar verwachting in april 

2015 en duurt tot halverwege 216 

 

Reacties: 

projectbureau-nrr@denhaag.nl 

Bron: Croissant Nieuws 

Spuibrug wordt anderhalf jaar afgesloten 
voor alle verkeer, inclusief voetgangers en trams 

Gezocht: 

REDACTEURS  

VOOR BUURTKRANT HOLLANDS SPOOR 
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 leuk om met elkaar elk kwartaal een mooie krant te maken.  

Enthousiast geworden? 

Mail naar hs@buurtstation.nl  

Bezoek ons op www.buurtstation/wijkkrant 

mailto:projectbureau-nrr@denhaag.nl
mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.buurtstation/wijkkrant
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In de andere Haagse wijken zitten de bewoners in hun 

buurt opgesloten. Maar in de Stationsbuurt is dat anders. 

Alleen de naam al geeft een gevoel van vrijheid. 'Station': 

ontsnappen kan elk moment van de dag. Ook ’s nachts, 

sinds ons station ook in het nachtnet is opgenomen. 
 

Vreemd gaan 

Met een vriendin die ook op loopafstand van ons station 

woont, heb ik al jaren een project: markten. We spreken 

af in de stationshal op een zaterdagochtend. Allebei met 

zo'n boodschappenwagen. Eerst effe een bakkie doen en 

dan stappen we in de trein. Want dat is hetgeen ik met u 

wil delen. De kwaliteit van onze eigen Haagse Markt on-

derzoeken wij door vreemd te gaan. We stappen op de 

trein - voor Rijswijk op de tram - en bezoeken een markt, 

doen onze inkopen, slepen ons tuttige maar onontbeerlij-

ke zwaarbeladen boodschappenwagentje naar een terras 

en wikken en wegen dan de kwaliteit van de markt en het 

prijs- en kwaliteitsniveau van onze inkopen. Vaak zetten 

we ons vast aan het halveren en uitruilen van de verschil-

lende koopjes, goedkoop maar iets te veel.  
 

Rotterdamse markten 

Nu zit de Haagse Markt in een overgangsfase: van een te 

eenzijdige en veel te volle markt wordt zij omgebouwd 

naar het kwaliteitsniveau van de oude Blaakmarkt, de bui-

tenmarkt in Rotterdam, met brede looppaden en afwisse-

lend aanbod. Dit is dan ook hét moment om eens buiten 

de stadsgrenzen uw inkopen te doen, zodat u zelf de ver-

nieuwing van de Haagse Markt naar waarde kunt schatten. 

Om met Rotterdam te starten: de combi van de oorspron-

kelijke Blaakmarkt 'centrummarkt Binnenrotte' met de net 

geopende markthal in Rotterdam is natuurlijk een topper. 

Instappen op HS en uitstappen op Blaak: je staat binnen 30 

minuten midden in de markt. Beter kan niet. De prijzen 

zijn er prima, ook ín de markthal. Het aanbod is nu nog iets 

avontuurlijker dan op de Haagse Markt, maar het kan ver-

keren.  

Maar Rotterdam heeft meer markten. We zijn op een 

maandelijkse biologische markt geweest op het Noord-

plein, waar je komt als je de achteruitgang van Rotterdam 

Centraal neemt. Een lieve markt: bij alle kramen en pro-

ducten werd aangegeven op welke afstand van de markt 

ze geteeld of gemaakt waren, om ons bewust te maken 

van ook dit aspect van duurzaam inkopen. Toch kwamen 

we op een of andere manier thuis met heerlijke exotische 

worsten en lekker Frans brood, naast de spruitjes-op-stok 

en de aardappels van Rotterdamse grond. Een echte Rot-

terdamse topper was voor ons de Afrikaander markt op 

het Afrikaanderplein. Zeer lage prijzen, prettig ruim opge-

zet, lekker groot - 300 kramen -, zeer goede vishandel (ook 

vergeleken met het Haagse vis-markt-geweld) en een vre-

selijk leuke groenteboer, met zo'n ouderwetse manchester 

broek, en selderieknol en winterpeen vers van de Zuid-

Hollandse eilanden. Maar ook heerlijke Indonesische mais-

koeken. 

 

Het valt ook wel eens tegen 

Natuurlijk bezochten we ook markten die absoluut minne-

tjes bleken te zijn. Hoe goed aangeschreven ook, de Albert 

Cuijpmarkt te Amsterdam was een deceptie: te veel toeris-

tenrommel. De authentieke koffiehuizen langs de markt 

konden dat niet compenseren. Op de markt in Dordrecht 

was wel veel prima kaashandel, maar verder te armetierig, 

te klein voor Haagse begrippen. En ook de beroemde 

Utrechtse stoffenmarkt kon ons niet bekoren, te weinig 

opwindend aanbod. Een echte deceptie was de gezellige 

markt in Middelburg, die ik mij van jaren terug herinnerde. 

Met ook een zeer goede boekhandel 'De Drukkerij' er vlak-

bij, waar je een bakkie kan doen. Van dit tripje moesten 

we afzien omdat de markt niet meer bestond. 
 

Antwerpen als voorbeeld 

Maar een must is wat ons betreft Antwerpen. Deze zater-

dagmarkt, 'exotische markt' geheten, heeft natuurlijk een 

langere reistijd, maar als je het goed uitkient land je zon-

der overstappen in Antwerpen. Onderweg naar de markt 

natuurlijk een bakkie doen op de Meir en dan doorlopen 

naar het Theaterplein. Deze markt is vast de basis voor het 

concept van de Rotterdamse Markthal; er zijn lekkere din-

gen te koop, verse pasta's, kazen en brood en de net iets 

interessantere groenten, paddestoelen, slagerijproducten 

en fruit.  

Niet alle kramen met dezelfde Elstar appels en Conference 

peren als bij ons; de kramen zijn niet herhalingen van el-

kaar.  

Je komt er inspirerende groentes en paddestoelen tegen, 

zoals de Belgen dat kunnen. Maar op deze middelgrote 

markt zijn ook heerlijke eettentjes, statafels om een wijn-

tje te drinken, champagne was ook mogelijk geweest. Uw 

vrij-reizendag kunt u hiervoor gebruiken, iets bijbetalen 

voor het ritje in België. Iets langer treinen, maar het exqui-

se fazanten- of kaaskroketje met een glaasje rode wijn aan 

zo'n statafel, daar doe je het echt voor.  

Toen wij deze markt bezochten was het waterkoud. Maar 

opgewarmd door dat wijntje en een kroketje kregen we 

toch de energie om onze afgeladen groentekarren verder 

door de stad te trekken en op de Nationaalstraat de win-

kel van kledingontwerper Dries van Noten te inspecteren 

(gastvrij zoals de Belgen zijn, mochten we onze inkopen 

even achter de prachtige houten kassa-balie plaatsen), en 

op nr. 125 de tweedehands-designkleding-winkel.  

In de trein hadden we genoeg tijd om een deel van de in-

koop - heerlijk brood en kazen - alvast soldaat te maken. 
 

De volgende markt op ons lijstje is de zaterdagse week-

markt van Den Bosch. Adres: Markt 1. De treinreis duurt 7 

kwartier maar de beloning zal zoet zijn: een prachtig drie-

hoekig marktplein midden in de stad en afgeladen vol met 

kramen. En op de terugweg naar het Station bij banket-

bakker De Groot wat Bossche bollen inslaan. 
 

Madeleine Steigenga 
 

Kijk voor informatie en inspiratie op  

www.hollandsemarkten.nl.  

HS: met de trein naar de markt 

Voor het tweede jaar hangt er in deze don-

kere dagen speciale verlichting boven de 

Stationsweg. Al lange tijd bestaan er plan-

nen om de straat óók tijdens de rest van 

het jaar op bijzondere wijze uit te lichten. 

Daar zit nu eindelijk weer schot in, maar 

wel in een nieuwe vorm. 
 

In het oorspronkelijke plan zou de verlich-

ting op bijzondere wijze de aandacht rich-

ten op historische elementen in de Stati-

onsbuurt. Helaas bleek het te lastig om 

goed op te hangen en zouden de onder-

houdskosten te hoog worden. 

Begin dit jaar kwam dan ook bericht van de 

gemeente: “Het oude plan kan definitief 

niet doorgaan, maar als de buurt toch nog 

iets wil moet je snel in actie komen”. Zo 

gezegd zo gedaan: een klein groepje buurt-

bewoners met ideeën kwam bijeen. Schet-

sen gemaakt, contacten met de gemeente 

gelegd, verder uitgedacht, offertes opge-

vraagd en opdrachten uitgezet.  

Vooral Willem van der Veen van OBOS 

heeft in dit hele proces een onmisbare rol 

gespeeld. 

 

Begin december was het zover: de eerste 

verlichting werd aangebracht aan weerszij-

den van de Wagenbrug. In een volgende 

fase komt ook nog verlichting bij het  

Huijgenspark en in het ‘smalle deel’ van de 

Stationsweg. Want onze buurt mag gezien 

worden! 

 

 

En er was … licht 

 Ondersteuning Bewoners Ondernemers 

Stationsbuurt  

http://www.hollandsemarkten.nl


  8                                           Bewonerskrant  HOLLANDS SPOOR      Januari 2015 

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.  

 

Openingsti jden:  

 

Werkdagen  

08.30 - 17.30 uur 

 

Zaterdag  

10.00 - 14.00 uur  

Stationsweg 31 

2515 BH Den Haag 

070-384 00 64 

Waarom heet apotheek Van Beest eigenlijk 

zo? 

"Dat vroeg ik me ook af toen ik hier in 2005 

kwam werken. Volgens de eigenaar waren 

het de gezusters Van Beest die aan het 

eind van de negentiende eeuw een apo-

theek hadden aan de Stationsweg. De apo-

theek heeft daarna diverse eigenaren ge-

had, maar is altijd zo blijven heten. De apo-

theek is in de loop der tijd ook op verschil-

lende locaties gevestigd geweest, maar wel 

altijd in de Stationsbuurt. Op de huidige 

locatie zitten we sinds 1990. De apotheek 

was toen van Bas Franken, die ook een 

bedrijf had in voedingssupplementen; de 

Rode Roos heet dat. Op een gegeven mo-

ment werd de handel in voedingssupple-

menten zo groot dat hij de apotheek heeft 

verkocht, omdat hij er geen tijd meer voor 

had. Dat was in 1999. Meneer Hu heeft de 

apotheek overgenomen en is sindsdien 

eigenaar. Hu heeft nog een andere apo-

theek in Scheveningen. Ik ben voor de ves-

tiging hier aan de Stationsweg verantwoor-

delijk." 
 

Kun je iets vertellen over het reilen en zei-

len van de apotheek? 

"We werken hier met tien mensen: apo-

thekersassistentes, schoonmaker, bezor-

gers en ik. Daarnaast hebben we altijd wel 

één of meer stagiairs van de Mbo-opleiding 

om in een apotheek te kunnen werken. 

Iedereen uit de buurt die medicijnen nodig 

heeft kan natuurlijk bij ons terecht. We 

bezorgen medicijnen en maken ook nog 

steeds medicijnen zelf, zoals neusdruppels 

en crèmes. Lang niet alle apothekers doen 

dat vanwege de steeds strengere eisen 

waaraan moet worden voldaan, maar wij 

vinden het belangrijk om voeling met het 

vak te houden. Voor mensen die moeite 

hebben om zelf de juiste medicatie samen 

te stellen maken we medicatierollen.  

 

Daar zit voor een week of een maand pre-

cies afgemeten en per tijdstip de juiste 

medicatie in voor de betreffende persoon. 

Door samenwerking met Parnassia en Pal-

lier (forensische polikliniek voor ex-

gedetineerden) doen wij veel op het ge-

bied van verslavingszorg. Wij hebben daar-

bij de afspraak dat wij de medicijnen be-

zorgen en zij zelf de medicatie toedienen. 

Dat voorkomt gedoe en rijen in de winkel." 
 

Wat is jouw beeld van de Stationsbuurt en 

de gezondheid van de bewoners? 

"Ik woon hier niet, maar werk hier nu bijna 

tien jaar. Ik vind dat de buurt er nu beter 

uitziet dan tien jaar geleden. Toen was er 

nog wel eens een inval of een pand met 

overlast en er hingen meer mensen rond 

op straat. Mijn gevoel is dat we er nog niet 

zijn, maar dat het wel een stuk beter gaat. 

De gezondheidssituatie vind ik moeilijk om 

iets over te zeggen. Je hebt hier tegen-

woordig veel studenten. Die zitten in een 

leeftijdsfase dat ze niet zoveel medicijnen 

gebruiken. Oudere mensen gebruiken veel 

meer medicijnen natuurlijk. Er zijn ook 

chronisch zieken en groepen die onder 

meer door het voedingspatroon een ver-

hoogde kans op diabetes hebben.  

De Stationsbuurt is eigenlijk een heel ge-

mengde wijk met van alles wat. Daarom 

kan ik niet zeggen dat een bepaald type 

medicijngebruik hier in deze buurt er nou 

uit springt. Door onze samenwerking op 

het gebied van verslavingszorg hebben wij 

bepaalde medicijnen wel iets meer op 

voorraad dan andere apotheken, maar dat 

staat los van de Stationsbuurt." 
 

Wat is er in de afgelopen tien jaar veran-

derd aan het apothekersvak? 

"Dat heeft niets met de buurt of de men-

sen hier te maken, maar de korting op de 

zorg en de toegenomen regeldruk.  

 

De verzekeraars zijn veel machtiger gewor-

den. Je moet nu aan veel meer regels vol-

doen dan vroeger en ook het kleinste ad-

ministratieve foutje betekent dat de reke-

ning niet wordt betaald en opnieuw inge-

diend moet worden. Verzekeraars kopen 

tegenwoordig ook groot in van bepaalde 

type medicijnen. Als iemand dan een medi-

cijn nodig heeft, is hij verplicht dat type 

medicijn te kiezen om de rekening betaald 

te krijgen.  

 

 

 

 

Aan de balie kan dat wel eens lastig zijn als 

mensen ineens een rekening krijgen voor 

medicijnen die niet bij hun verzekeraar in 

het pakket zit of het betreffende medicijn 

niet wordt vergoed.  

Dat zijn vervelende discussies aan de balie, 

maar ik moet de regels van de verzekeraars 

volgen. Al met al is het in het apothekers-

vak nu harder werken om dezelfde omzet 

te draaien. Maar voorlopig gaat het goed 

hier." 
 

Vries Kool 

Interview Winod Raghoebarsingh: apotheek Van Beest  
Hollands Spoor interviewt regelmatig mensen die in de 

Stationsbuurt hun werk doen.  

Ditmaal Winod Raghoebarsingh van apotheek Van Beest. 

We spraken met hem onder meer over gezondheid in de 

Stationsbuurt, regeldruk en medicatierollen. 

https://www.apotheekvanbeest.nl/Default.asp?&HTTPSHASH=
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Al enige tijd staan er op het Huijgenspark containers voor de inzameling  

van plastic afval. Ze staan tegenover Mammoet Rijwielen, enigszins verdekt opge-

steld achter twee ondergrondse afvalcontainers en tussen heggen en terrassen.  
 

Maar het is de moeite waard om gebruik te maken van deze containers!  

U geeft daarmee uw plastic afval een mooi tweede leven. Er worden bijvoorbeeld 

vuilniszakken van gemaakt, fleecekleding, vloerbedekking en nog veel meer nieu-

we spullen.  

Hieronder ziet u wat er wel en niet in de container voor plastic afval mag.  
 

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente:  

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Afval-scheiden-Plastic-

kunststof.htm.  
 

Wilt u zien hoe uw plastic afval wordt verwerkt? Bekijk dan dit filmpje op YouTu-

be: http://www.youtube.com/watch?v=IbvnoFXqCa0.  

Geef uw plastic afval een tweede leven 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Afval-scheiden-Plastic-kunststof.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Afval-scheiden-Plastic-kunststof.htm
http://www.youtube.com/watch?v=IbvnoFXqCa0
http://www.plastic-heroes.nl/
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Coördinator: mw. Vanessa Toppin 

Zieken 103 

2515 SB Den Haag 

070 – 388 66 23 

Op maandag 10 november . opende wet-

houder Karsten Klein het ‘ Buurthuis van 

de Toekomst’ van Stichting Samen Sterk 

aan het Zieken 103. Voor de genodigden 

uit diverse culturen stonden enkele spre-

kers, muziek en hapjes en drankjes op het 

programma 
 

De accommodatie van Samen Sterk heeft 

de afgelopen tijd een flinke opknapbeurt 

ondergaan. Het gebouw is toegankelijk 

gemaakt voor mindervaliden door onder 

andere een lift  en een aangepast toilet  

te plaatsen. Met deze aanpassingen 

wordt gehoopt de deelname van minder-

validen aan het programma-aanbod van 

het buurthuis te vergroten. 
 

Als Buurthuis van de Toekomst richt Sa-

men Sterk zich op het versterken van de 

sociale cohesie  in de Stations- en Rivie-

renbuurt. In het buurthuis zijn het Poolse 

Centrum en Stichting Bulgaars Centrum 

ondergebracht. Zij houden zich voorna-

melijk bezig met het aanbieden van een 

breed aanbod van Nederlandse taalles-

sen. 

Ook worden er onder andere activiteiten 

voor ouderen, kookworkshops en compu-

terlessen gegeven. 

 

http://www.samensterkdenhaag.nl/ 

Opening Buurthuis van de Toekomst Samen Sterk 

Al sinds jaar en dag zit op de hoek van de 

Stationsweg ter hoogte van de Huijgens-

park het kantoor van De Telegraaf. Zoals 

lang van tevoren aangekondigd trok De 

Telegraaf er per 31 oktober uit. Niet lang 

daarna brandde er toch licht. Hollands 

Spoor ging op onderzoek uit en kwam te-

recht bij internet-startup ‘Deelit’. Martijn 

Peeters, een van de oprichters, vertelt over 

de ins en outs van delen. 
 

Vertel eerst eens: wat is Deelit? 

“Het idee is twee jaar geleden ontstaan. Ik 

werkte zelf bij een investeringsmaatschap-

pij. Ik verdiende mijn geld met het begelei-

den van ondernemingen met nieuwe plan-

nen. Langzamerhand rijpte bij mij het idee 

dat ik zelf ook ondernemer zou willen zijn. 

En ik geloof in de toekomst van delen. 

Mensen hechten steeds minder aan bezit; 

het gaat hen om het gebruik. Spullen delen 

is bovendien duurzaam. Er hoeft minder te 

worden geproduceerd. Met mijn mede-

oprichter had ik een deelplatform bedacht. 

Maar álles delen is te groot. We hadden 

focus nodig. We zijn begonnen met studie-

boeken. Er zijn duizenden mensen die stu-

dieboeken in de kast hebben staan en voor 

een paar euro best bereid zijn die een jaar 

of een trimester uit te lenen aan een ande-

re student. Vorig jaar augustus zijn we live 

gegaan en we hebben nu enkele duizenden 

gebruikers.  

“Inmiddels hebben we met ‘Camptoo’ een 

tweede idee in ontwikkeling: het delen van 

caravans en campers. In de kassen in het 

Westland staan honderden zo niet duizen-

den campers en caravans die een paar  

weken per jaar worden gebruikt. Het zijn 

grote investeringen. Waarom niet tegen 

betaling iemand anders een paar weken 

met jouw camper een mooie reis laten 

maken? Inmiddels zijn we met zijn vijven 

heel hard aan het werk om allebei de plat-

forms groot te maken.” 
 

Waar gaat het meeste werk in zitten voor 

jullie? 

“Toen we begonnen had ik niet verwacht 

hoeveel werk het zou kosten om een idee 

groot te maken. Er komt echt veel bij kij-

ken. Mensen moeten je kennen en weten 

te vinden, zowel mensen die iets te bieden 

hebben als die naar iets op zoek zijn. Soms 

moeten ze ook een drempel over, want het 

is niet niks om je caravan met daarin je 

eigen bed met anderen te delen. Mensen 

moeten je ook vertrouwen. Als ze een 

transactie bij ons doen moet het vlekke-

loos gaan en het moet prettig aanvoelen. 

Voor de studieboeken zijn we vooral afhan-

kelijk van mond-tot-mondreclame. Verder 

stimuleren we het door ludieke acties aan 

het begin van het studiejaar. En we doen 

veel via Facebook. Dat werkt heel goed.  

“Met caravans en campers gaat het heel 

anders. Dat is veel meer iets persoonlijks. 

Mensen moeten echt aan het idee wennen 

om hun caravan te delen. We hebben op 

beurzen gestaan. We zijn nu in gesprek 

met een verzekeraar om een speciale ver-

zekering hiervoor te leveren. Wij zorgen via 

de site dat mensen caravans en campers 

kunnen aanbieden en zoeken voor bepaal-

de periodes.  

 

De betaling gaat via de site en wij zorgen 

desgewenst voor een verzekering. We mer-

ken dat de eigenaars de mensen even wil-

len zien, voordat ze hun caravan uitlenen. 

Met studieboeken is dat natuurlijk minder, 

maar ook daar zien we dat mensen be-

zorgd zijn of ze hun boek in goede staat 

terug krijgen. Het leuke is: we hebben  nog 

niet meegemaakt dat mensen hun boek 

niet, of verkreukeld, terugkrijgen. Dat is 

het mooie van delen. Mensen blijken best 

zuinig te zijn op andermans spullen. Dat 

vind ik mooi.” 
 

Hoe zijn jullie trouwens hier in het pand van 

De Telegraaf terecht gekomen? 

“We hebben meegedaan met New  

Venture, een start-up competitie.  

We hebben van de zomer de finale bereikt 

en werden toen gecoacht door een mana-

ger van de Telegraaf Media Groep. Hij 

draagt ons een warm hart toe en heeft 

bemiddeld dat we voor een zacht prijsje 

hier tijdelijk terecht kunnen. Het is mooi 

dat waar vroeger de ‘speurders-

advertenties’ werden ingetikt voor De Tele-

graaf, nu een groepje zit dat zorgt dat men-

sen via internet kunnen sporen naar vraag 

en aanbod. Eigenlijk doen we hetzelfde als 

De Telegraaf hier ooit deed.” 
 

Vries Kool 
 

Meer weten over www.deelit.nl of 

www.studieboekendelen.nl of 

www.camptoo.nl  

Van speurders in de krant, naar delen via Deelit 

Martijn Peeters van Deelit (rechts) 

http://www.samensterkdenhaag.nl/
http://www.deelit.nl
http://www.studieboekendelen.nl
http://www.camptoo.nl
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De coördinatoren 

Patricia Haverkort is de coördinator Burenhulpcentrale voor de wijken  

Oude Centrum, Stationsbuurt en Rivierenbuurt.  

Merijn Kamphuis is coördinator Burenhulpcentrale voor de Schilderswijk. 
 

Patricia is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar:  

06-43395222,   p.haverkort@zebrawelzijn.nl.  

De Burenhulpcentrale in de Stationsbuurt is gevestigd in Wijkcentrum Parada, 

Van Limburg Stirumstraat 280, Den Haag. Telefoon 070-2052210.  

Via de website: www.burenhulpcentrale.nl 

U kunt mij ook vinden op Facebook: Patricia Haverkort Burenhulpcentrale. 

 

Buurtcolumn 

Blauwe Regen 
 

Laatst belde een van de buurtmannen bij me 

aan met de vraag of hij wat stroom mocht ge-

bruiken voor het planten van een Blauwe Re-

gen. Natuurlijk mocht dit. Ik vind het planten 

van de Blauwe Regens op onze rode loper van 

Hollands Spoor naar het centrum een geweldig 

leuk initiatief.  

Net zoals de tuinstoelen in het Huijgenspark. 

Hoewel het waarschijnlijk nog wel even zal du-

ren voordat de blauwe bloemen bloeien en de 

stoelen weer buiten kunnen staan, verheug ik 

me nu al op het voorjaar. 

 

Op het eerste gezicht lijken de Blauwe Regens 

en tuinstoelen een ludieke actie om onze buurt 

wat op te pimpen, maar zo eenvoudig ligt het 

niet. Er zit een idealistisch politiek verhaal ach-

ter. Overgewaaid uit Groot Brittannië: The BIG 

Society.  

In Nederland wordt dit burgerparticipatie ge-

noemd. De bedoeling van dit plan is, dat we niet 

alleen leunen op de overheid maar elkaar hel-

pen, de handen uit onze mouwen steken en zelf 

onze buurt opknappen.  

Als we achterop zijn geraakt mogen we vrijwilli-

gerswerk en maatschappelijke stages doen om 

uit ons isolement te raken.  

 

Het initiatief van Lusthofxl voor het planten van 

tweehonderd Blauwe Regens door (werkloze) 

buurtmannen en het dagelijks buiten en binnen 

zetten van de stoelen door vrijwilligers zijn hier 

uitvoeringen van. Alleen is het oude wijn in 

nieuwe zakken. Lusthof gebruikt dan ook te-

recht gedateerde termen als grassroot en  

bottum-up.  

Het grassroot-principe, waarbij burgers initiatie-

ven ontwikkelen in plaats van de overheid, 

stamt namelijk uit de jaren ‘90 en doet vooral 

denken aan projecten van Oxfam Novib in ont-

wikkelingslanden en programma’s van groene 

politieke partijen.  

De kracht van de grassroot-aanpak was vooral 

dat het samenging met activisme. Dit soort ac-

tiebereidheid is er al lang niet meer. 

In onze buurt wonen zo’n 8.500 mensen. Toch 

is er maar een klein groepje (dezelfde) mensen 

dat zich inzet voor de wijk en zich laat zien op 

bijeenkomsten. Vaak zitten er in een wijkover-

leg meer gemeenteambtenaren en welzijnswer-

kers dan bewoners. De mensen die echt in een 

isolement zijn geraakt, zien we nergens.  

We weten niet eens wie het zijn.  

 

In Nederland is sowieso nogal wat kritiek op de 

wijze waarop burgerparticipatie wordt doorge-

voerd. Het zou door onze overheid namelijk niet 

zozeer worden gebruikt voor ons sociale welzijn, 

maar vooral om te bezuinigen. Dit gaat niet sa-

men, vinden de critici. Er moet eerst worden 

geïnvesteerd in scholing, hulp en intermediaire 

instellingen die geleidelijk de verantwoordelijk-

heid overdragen, anders vallen we in een kloof. 

 

Kloven hebben we in de Stationsbuurt al ge-

noeg. Niet alleen tussen arm en rijk, maar ook 

tussen reguliere bewoners en studenten en tus-

sen culturen. Wat er in de buurt ook wordt ge-

organiseerd, echt mengen wil het maar niet. De 

betrokkenheid van verschillende groepen buurt-

bewoners is veel te laag. En als je doet wat je 

deed, krijg je wat je had. Dan verandert er 

niets.  

Hopelijk kunnen het “nieuwe” bestuur van de 

bewonersorganisatie Buurtstation, initiatiefne-

mers zoals Lusthof en ook de ondernemersvere-

niging Stationswerk hier in 2015 verandering in 

brengen. Niet alleen met tweehonderd Blauwe 

Regens en twintig tuinstoelen, maar met een 

totaal nieuwe aanpak. 

 

Franka Korteweg 

 

Het afgelopen jaar is er elke wijkkrant een oproepje ge-

plaatst om deelnemers te werven voor en van de Buren-

hulpcentrale, geheel gratis en vrijblijvend. Velen van u heb-

ben hieraan gehoor gegeven en zich bij ons ingeschreven. 

Mijn hartelijke dank daarvoor. 
 

Of u nu vrager of hulpbieder bent: alle deelnemers krijgen 

van ons een Burenhulpcentrale-pasje waarmee u zich ken-

baar kunt maken als ingeschrevene.  

Dit helpt bij de identificatie (naast uw paspoort of ID-kaart). 

Let op: Er komt dus nooit iemand ‘zomaar’ langs. Alle deel-

nemers staan geregistreerd en hebben een pasje van de 

Burenhulpcentrale. 
 

Ook krijgt u als deelnemer een aantal maal per jaar een 

nieuwsbrief van ons, de coördinatoren in het stadsdeel 

centrum. De coördinatoren organiseren regelmatig infor-

matiebijeenkomsten waar u geïnformeerd kunt worden 

over de Burenhulpcentrale, vragen kunt stellen en ervarin-

gen kunt uitwisselen met elkaar en met de coördinator. 
 

Hulp vragen én mensen leren kennen 

Deze editie van de wijkkrant wil ik u erop attent maken dat 

u niet alleen hulp kunt bieden aan anderen in uw buurt, 

maar dat het ook mogelijk is hulp te vragen. Schaamte of 

schroom zijn niet nodig, uw buren willen u graag helpen. En 

misschien kunt u soms toch iets voor een ander betekenen: 

dan ontstaat er een dubbele win-situatie. Tevens leert u 

nieuwe mensen in uw buurtje kennen en bouwt u verder 

aan het vergroten van uw netwerk in uw omgeving.  

Dat maakt het wonen in de stad en de wijk leuker, gezelli-

ger en makkelijker. 

Hulp vragen is voor mensen van alle leeftijden, echt niet 

alleen voor senioren bedoeld en voorbehouden. 
 

De vele deelnemers die inmiddels zijn aangesloten bij de 

Burenhulpcentrale in het stadsdeel Centrum, hebben mij 

laten weten best eens gebeld te willen worden om iets voor 

een ander te doen. De hoeveelheid vragen die bij ons bin-

nen komen zijn nog lang niet genoeg om iedereen die iets 

voor een ander wil betekenen, ook daadwerkelijk te kun-

nen benaderen om hulp te bieden. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Waarbij kunt u bijvoorbeeld hulp vragen? 

Bijvoorbeeld als u zelf een keer: 

 geen boodschappen kunt doen, 

 de hond niet kunt uitlaten, 

 een klein klusje in huis of tuin heeft, 

 vervoer nodig heeft naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of 

de huisarts, 

 behoefte heeft aan gezelligheid en een praatje enzovoort. 
 

Ik zal een paar voorbeelden geven van matches tussen  

bewoners die gemaakt zijn de afgelopen periode: 

 Boodschappen doen voor iemand of samen met iemand. 

 Hulp bij het installeren van een tv, en het zoeken van de 

tv-zenders of radiozenders. 

 Hulp bij het instellen van een printer. 

 Help, hoe werkt een smartphone eigenlijk? 

 Klein klusje in huis, zoals lampen vervangen of een lek-

kend kraanleertje vervangen. 

 Hulp bij het opruimen van een tuin, of het snoeien van 

tuinplanten. 

 Samen naar buiten met een ouder iemand die niet meer 

alleen naar buiten toe kan of durft. Samen een terrasje 

pakken of in een horecagelegenheid iets gebruiken. 

 Helpen om losliggende draden in huis weg te werken. Ook 

is onlangs een match gemaakt voor mensen die door ziek-

te momenteel niet in staat zijn bijvoorbeeld de ramen te 

zemen. Thuiszorg is in deze situatie niet aanwezig. 

 Ook wordt er af en toe hulp gevraagd door organisaties 

die hulp zoeken bij de uitvoering van een evenement. 

 Ik zou mij bijvoorbeeld ook kunnen voorstellen dat u hulp 

nodig heeft een zwaar meubelstuk te verplaatsen in uw 

woning. 

 Ook vragen om u eens te vervoeren binnen de stad of een 

oproepje om eens samen met anderen te eten of koken, 

behoort tot de mogelijke hulpvragen. 
 

Schroom niet uw vraag te stellen aan de vrijwillige help- 

deskmedewerkers of aan mij. Nogmaals: Er komt dus nooit 

iemand ‘zomaar’ langs. Alle deelnemers staan geregistreerd 

en hebben een pasje van de Burenhulpcentrale. 
 

Indien u meer informatie wilt, of mij eens wilt uitnodigen 

bij uw organisatie om voorlichting te geven, neemt u alstu-

blieft contact met ons op. 
 

Rest mij nog u fijne feestdagen en een veilige en gezonde 

jaarwisseling toe te wensen. 
 

Met vriendelijke groet,  

Patricia Haverkort 

Burenhulpcentrale:  

Durf te vragen … aan uw buurtgenoten 

  

Meer Bewegen Voor Ouderen 
in de Boskant 
 

Voor iedereen vanaf 55 jaar. 

Met een groep leeftijdsgenoten werken aan meer  

beweging, ter bevordering van een gezonde leefstijl. 

Door: Een gediplomeerde Meer Bewegen Voor Ouderen 

docente. 
 

Wanneer: Vrijdag van 12.00 uur- 13.00 uur 

Kosten: € 6,= per maand 

         € 3,= per maand met ooievaarspas 
 

Voor aanmeldingen en meer informatie: 
Ria van den Berg, beheerder Boskant 070-2052240 

Buurtcentrum de Boskant 
Uilebomen 71 
2511 VR Den Haag 
T 070-2052240 

mailto:p.haverkort@zebrawelzijn.nl
http://www.burenhulpcentrale.nl
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