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Pareldag 
Verslaggevers van deze krant gingen op Pareldag op pad 
om bezoekers en Parels te ontmoeten.  

Zie foto‟s op pag. 4 

 

  

  

  

Op 7 september was het feest in de 

voormalige Sint Jozefschool aan 

de Van der Duijnstraat. Het gebouw 

staat er dit jaar maar liefst 111 jaar 

Verder in deze krant:  

Colofon, Buurtstation, Zebra, Samen Sterk 2 

Column Wijkagenten 3 

Lusthof; eetbaar groen voor iedereen 3 

Parels in de wijk 4 

Eten bij Werelds 5 

Hoogste punt Hoefkade bouwproject WPM 5 

200 jaar koninkrijk: Leopold van Limburg Stirum 6 

Voor trouwen niet meer de buurt uit 7 

Kinderboetiek „Bebe Jolie‟ 7 

Buurttekening Jacob van Leeuwen 7 

Sponsors (met onze dank!) 8 

Jazz in de Gracht 
was dit jaar weer een feest van muziek, ontmoeten en 
genieten. Het weer werkte lekker mee en er waren geen 
vervelende incidenten door de warme jazzy mood. 

Ondertussen in het Park 
 

Woensdag 14 augustus, tegen de avond, maakte een 

luchtballon een noodlanding in het Huijgenspark. 
 

De ballon was met passagiers vanuit het Zuiderpark op 
weg naar Snowworld in Zoetermeer toen plotseling de 
wind stil viel. Hij bleef stuurloos in de lucht hangen. 
De piloot besloot te landen in het Huijgenspark omdat de 
ballon bij opstekende wind tegen het Strijkijzer zou kun-
nen botsen. 
Toen het een beetje begon te waaien is de ballon weer 
vertrokken. Er raakte niemand gewond. 

Dubbel afscheid 
Op 6 september nam het Buurtstation afscheid van twee 
waardevolle medewerkers Mark Drabbe en Bonny van der 
Burg.                                                      Zie pagina 7 

Herinrichting  
Stationsplein en  

brede deel  
Stationsweg in de 

gemeenteraad 
 

 inspraak? 

 veilig tijdens bouw? 

 rijrichting? 

 dubbele fietspaden? 

 doorstroom 

 taxi‟s  

 tramlijnen 

 gevolgen 
 

Lees alles op pag. 3  . 

Zie pag. 5 

De Veegkar 
Hij rijdt dagelijks in weer en wind door de wijk. Hoofdredacteur 
Vries Kool reed een dagje mee. Lees zijn belevenissen op pag 4 

Groene taxi‟s 
Welke ondernemer wil binnenkort in zo‟n leuke,  
milieuvriendelijke, elektrische taxi rijden?  

Lees over de plannen op pag. 7  

Verwenweekend 
Zaterdag 5 oktober 

Laat je verwennen op de Stationsweg 

Winkeliers delen cadeautjes uit. Dat kan van 

alles zijn. Kortingsacties, traktaties, produc-

ten of noem maar op. Alles om de ouderen 

eens in het zonnetje te zetten. 
 

Vrijdag 4 Oktober  

Verwenmiddag voor ouderen in ROC 

Deze gratis activiteit is de officiële start van het Slim Oud VerWenWeekend. Een 
interactieve gezellige middag over gezond eten en bewegen voor ouderen. Met 
wethouder Karsten Klein, chefkok Pierre Wind, sportconsulent Kitty van der 
Schaft, troubadour Ed Citroen en vele mini workshops.  
En natuurlijk een hapje en drankje.............. 
 

Tijd:  van 12.45 uur tot ongeveer 16.00 uur 
Toegang: Gratis, maar u moet zich wel van te voren aanmelden.  
Aanmelden bij voorkeur per e-mail leukedag@slimoud.nl of tel 070 2055555. 
Waar: ROC Mondriaan Horeca, Koningin Marialaan 9, 2595 GA Den Haag 

Meer weten? Ga naar www.slimoud.nl  

mailto:leukedag@slimoud.nl
http://www.slimoud.nl
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http://twitter.com/BuurtStation 
 

www.facebook.com/BuurtStation  
 

Aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief op 

www.buurtstation.nl/contact.html/
#nieuwsbrief  

 

Bewonersorganisatie Buurtstation komt op 
voor de belangen van de bewoners van de 
Stationsbuurt. Ze doet dit vanuit haar tijdelij-
ke huisvesting aan Stationsweg 6 (open 
maandag en donderdag 9 tot 12 uur).  
Voor het Buurtstation zijn vrijwilligers in 
werkgroepen actief, administratief onder-
steund door Carla Janmaat.   
De activiteiten van het Buurtstation worden 
uitgevoerd door de volgende werkgroepen: 
 

Werkgroep Bouw en Visie 
houdt ontwikkelingen op het gebied van 
bouwplannen in de gaten en probeert daar 
een visie op te ontwikkelen. 
Voorzitter: Madeleine Steigenga 
 

Website  

Actueel buurtnieuws en informatie over het 
Buurtstation kunt u vinden op de website 
van de Stationsbuurt: www.buurtstation.nl.  
Mail: „website@buurtstation.nl‟  
 

Digitale muurkrant 

De „digitale muurkrant‟ staat in de etalage 
van het Buurtstation aan de Stationsweg.  
Buurtnieuws kan op de website én op de 
muurkrant geplaatst worden.  
Het Buurtstation mag een gedeelte van de 
pagina‟s voor advertenties inruimen. Wilt u 
een nieuwsbericht insturen of adverteren? 
Mail: buurtstation@zonnet.nl 
 

Groot Wijk Overleg   

Het GWO is dé vergadering waar buurtbe-
woners onderwerpen die te maken hebben 
met de buurt aan de orde kunnen stellen. 
Bijvoorbeeld zwerfvuil, gevaarlijke verkeers-
situaties of een gebrek aan groen in uw 
straat. Op het GWO kunt u uw klachten en 
ideeën direct met gemeenteambtenaren, de 
wijkagent en woningcorporaties bespreken. 
Voorzitter is Harrie Kampf. Het Buurtstation  
is gastheer en voorzitter van het GWO. Er 
wordt zo veel mogelijk geprobeerd direct 
oplossingen te vinden. Als dit niet mogelijk 
is, omdat er bijvoorbeeld iets uitgezocht 
moet worden, let het Buurtstation op het 
nakomen van de afspraken. 
De ervaring leert dat het de moeite waard is 
om het GWO bij te wonen omdat ideeën en 
klachten veelal naar tevredenheid worden 
behandeld.  
Het GWO vindt 6 keer per jaar plaats op 
woensdagavond.  
Onderwerpen voor het GWO kunt u mailen 
aan buurtstation@zonnet.nl  

 

De volgende GWO-bijeenkomst is op 
woensdag 6 november 

Aanvang 19.30 uur. 
Parada, Van Limburg Stirumstraat 280 
Buurtbewoners zijn van harte welkom. 

 

SOOS 
15 oktober  stadhuis  

> 26 november stadhuis 
   

Meer informatie over de werkgroepen op: 

www.buurtstation.nl 

Adressen 
Buurtstation Stationsbuurt 
Carla Janmaat, 
Stationsweg 6,  
2515 BN Den Haag 
tel. 363 49 93  
buurtstation@zonnet.nl 
www.buurtstation.nl 
ma. & do. 09.00-12.00  
 

Zebra  
Ouderenwerk, Burenhulp 
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) 
info.samensterk@online.nl 
 

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 gefi-
nancierd door sponsors en adver-
teerders. 
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!  
 

Volgende editie: 

 

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.  

 

hs@buurtstation.nl 

Nood: 112 
 

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

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  

bezorging 
#32, half dec.   

 

deadline  
1 december 

Advertenties  

Stichting Samen Sterk Den Haag 
Zieken 103 
2515 SB Den Haag 
Informatie: 070 – 388 66 23 
www.samensterkdenhaag.nl  
info.samensterk@online.nl  

Moksi Patu 
Na een zomerstop is het Buurrestaurant „Moksi 
Patu‟ op vrijdag 27 september weer van start 
gegaan! 
Heeft u altijd al onder het genot van een heerlij-
ke maaltijd andere bewoners willen ontmoeten? 
Kom dan eens mee-eten op onze maandelijkse 
restaurantdag. 
De inloop is vanaf 17:30 uur. 
De kosten voor een maaltijd (3-gangenmenu) 
zijn € 6,- p.p. Heeft u een Ooievaarspas dan 
betaalt u slechts € 3,- p.p. (alleen geldig op ver-
toon van een geldige pas). 
 

Kooklessen 
De succesvolle kooklessen starten weer: de 1e 

groep op donderdag 3 oktober en de 2e groep 

op donderdag 10 oktober. Voor de 2e groep zijn 

er nog enkele plaatsen beschikbaar. Wanneer u 

altijd al een andere smaak heeft willen uitprobe-

ren in de keuken is dit uw kans om dat te doen 

in de wereldkeuken van Samen Sterk. 

Het enige dat u nodig heeft is: een eigen schort! 
Kookt u deze ronde ook mee? 
Wanneer: Donderdagavond 18:00 - 22:00 uur  
Hoeveel: 6 lessen voor 6,- EUR per les, bij aan-
vang het volledige bedrag betalen) 
Waar: Leskeuken, 1e verdieping, Samen Sterk,.  
 

50+ Fit 
Sporten en water drinken is gezond! Ook Sa-
men Sterk zet zich in om wijkbewoners te be-
moedigen zich actief in te zetten en na te den-
ken hoe zij gezonder en bewuster kunnen leven. 
Een van de manieren is om meer te bewegen. 
Ondanks uw hogere leeftijd is mogelijk om sa-
men met anderen sportief te doen en samen te 
bewegen.  
 

Het afgelopen seizoen is Samen Sterk van start 
gegaan met een groep van 10 bewoners; bewe-
gen op muziek onder actief professionele bege-
leiding. Gezond bezig zijn, lekker al uw spieren 
laten bewegen op verschillende pasjes. De 

groep heeft inmiddels de smaak te pakken en 
moedigt u aan om mee te doen.  
 

Wilt u mee bewegen, kom dan eens langs! De 
lessen zijn op woensdagmiddag van 15:00 - 
16:00 uur in de dansruimte van Samen Sterk. 
De kosten zijn € 2,- per les. (bij de 1e les graag 
vooruit € 20,- te betalen voor 10 lessen). 
 

Computercursus (beginners en ge-
vorderden) 
Op uw eigen tempo leren omgaan met social 
media: Facebook, e-mailen, digitale kaarten 
versturen of snel informatie vinden op de websi-
te van de Gemeente Den Haag: 
www.denhaag.nl? Loop dan eens langs op dins-
dagochtend tussen 10:00 - 12:00 uur of bel voor 
info: 070 388 66 23 (vraag naar Rik Kalter). 

De burenhulpcentrale is een slimme telefooncen-
trale die buren bij elkaar brengt als er even een 
helpende hand nodig is. Het kan bijvoorbeeld 
gaan om het meenemen van een boodschap, 
een klusje doen in huis of tuin, de planten water 
geven, een hond uitlaten, vervoer, contact of 
hulp bij de computer of tv, iemand die een eet-
maatje zoekt. 
 

Vindt u het leuk om af en toe, alleen wanneer het 
uitkomt, een buur te helpen? Dan zoek ik ú. 
Voordat hulpvragen van buurtbewoners kunnen 
worden gekoppeld aan buren die iets  
voor hun buurt willen betekenen, is eerst een 
groep buurtbewoners nodig die graag iets willen 
doen. Meld u dus aan bij de burenhulpcentrale! 
 

Als u aangeeft te willen helpen, krijgt u af en toe 
een geautomatiseerd verzoek via uw  

telefoon waarop u vrijblijvend ja of nee kunt zeg-
gen. Wilt u de klus doen, dan wordt u  
doorverbonden met de helpdesk of met degene 
die hulp vraagt.  
Voor informatie en aanmelding: tel. 070 262 99 
99 of www.burenhulpcentrale.nl. Folders en in-
schrijfformulieren kunt u ophalen bij Parada, de 
Sprong of bij het Buurtstation. 
 

Wilt u graag meer weten of heeft u behoefte aan 
een voorlichtingsbijeenkomst? Belt u mij gerust 
op, of stuur een mail naar mij: mijn contactgege-
vens vindt u hierboven. U kunt mij ook een be-
richtje sturen op Facebook:  
Patricia Haverkort Burenhulpcentrale centrum. 
 
De burenhulpcentrale wordt mogelijk gemaakt door de 
gemeente Den Haag en de  welzijnsorganisaties. 

 

Xtra   Wijkcentrum Sprong 

Paviljoensgracht 33, 2512 BL Den Haag 
mobiel 06-43395222 
p.haverkort@zebrawelzijn.nl 
www.xtra.nl 

Patricia Haverkort 
Coördinator Burenhulpcentrale Centrum 
Ouderenwerk Binnenstad, Stationsbuurt en Rivierenbuurt 
Team PLZ 

Burenhulpcentrale nu ook in het Centrum 

De Wijk Ouderen Groep Binnen-
stad (Oude Centrum,, Stations-
buurt, Rivierenbuurt), kortweg 
WOG, zoekt vrijwilligers die willen 
helpen bij de opzet en uitvoering 
van activiteiten voor ouderen in de 
wijk. 
Het gaat om de organisatie van 
bijvoorbeeld busreisjes, culturele 
invulling van zondagmiddagen met 
optredens of presentaties, 
etentjes, infomarkten en door de 
vrijwilligers zelf in te vullen pro-
grammering.  
 

Tijden en inzet zijn variabel en 
worden met de groep door de vrij-
willigers zelf bepaald. 
Vanuit de WOG wordt advies en 
begeleiding geboden. 
 

De werkzaamheden worden zelf-
standig of in groepsverband uitge-
voerd, met Wijkcentrum De 
Sprong, Paviljoensgracht 33, als 
basislocatie. 
Informatie: Patricia Haverkort, mo-
biel 06-43395222, 
p.haverkort@zebrawelzijn.nl 

Bingo  

in de Sprong 
 

Donderdag 26 september, 
31 oktober, 28 november 
en .19 december.  
 

13:30 uur start de kaart-
verkoop, 14:00 uur start 
de Bingo tot ongeveer 
15:45 uur.  
 

Boekje = € 4,50  
(7 rondes inclusief super-
ronde)  
€ 0,50 losse kaart en los-
se superronde 

Vrijwilligers ouderenactiviteiten gezocht  

mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
http://twitter.com/BuurtStation
http://www.facebook.com/BuurtStation
http://www.buurtstation.nl/contact.html/#nieuwsbrief
mailto:‘website@buurtstation.nl’
mailto:buurtstation@zonnet.nl
mailto:buurtstation@zonnet.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:buurtstation@zonnet.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:p.haverkort@zebrawelzijn.nl
mailto:j.vangemmert@zebrawelzijn.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
mailto:hs@buurtstation.nl
mailto:Ester.van.aalst@haaglanden.politie.nl
mailto:simon.daw@haaglanden.politie.nl
mailto:annemieke.brons@haaglanden.politie.nl
http://www.denhaag.nl/woonoverlast
mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.samensterkdenhaag.nl
mailto:info.samensterk@online.nl
http://www.denhaag.nl
mailto:p.haverkort@zebrawelzijn.nl
mailto:p.haverkort@zebrawelzijn.nl
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Buurtbewoners, toeristen en passanten die 
dagelijks door de straten van de Stations-
buurt bewegen kan het niet zijn ontgaan: 
eetbaar groen van Lusthof. 
Lusthof wil eetbaar groen laten groeien in de 
openbare ruimte. Het doel? Mensen bewus-
ter te laten participeren in de openbare ruim-
te en hier dus ook verantwoordelijkheid in te 
nemen.  
 

Marianne Edixhoven is samen met Sacha 
Winkel initiatiefnemer van dit project. Met 
enthousiasme en passie zijn zij met Lusthof 
begonnen om mensen de buurt te laten (be)
leven en in beweging te brengen om samen 

wat moois te maken van de openbare ruim-
te. Een plek waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en waar je kunt genieten. Om dit 
te verwezenlijken is er gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid voor de openbare ruim-
te nodig.  
 

Groene vingers als bindende factor 
Lusthof is 30 april 2013 van start gegaan 
met de actie de “Culinaire Koninklijke Pom-
poen”. Waarna op verschillende plekken in 
de Stationsbuurt Lusthof-moestuinen zijn 
geplaatst. Bij de buurtmoestuinen ontstaan 
gesprekken over soorten kruiden en groen-
ten en wat er allemaal mee te doen is. Er 

wordt spontaan kennis gedeeld 
en dat maakt toch dat we ook 
elkaar beter leren kennen. Mari-
anne Edixhoven had nooit ver-
moed dat in een wijk als de onze 
“groene vingers” een sociaal bin-
dende factor van formaat zouden 
kunnen zijn. “Het bewijs is er. We 
wachten op de oogst en willen de 
eerste Pompoen aanbieden aan 
Maxima en Alexander. Daar is het 
immers allemaal mee begonnen.” 
 

Lusthof is volop in groei en ont-
popt zich op steeds meer plekken 
in de Stationsbuurt. Bij Toc Toc‟s 

binnenplaats zijn de bewoners samen 
met Lusthof bezig een groene plek 
met moestuinen te maken. Ook op 
het Oranjeplein start zo mogelijk een 
project van Lusthof waarbij de oogst 
gebruikt kan worden in de keuken van Ge-
zond Terras, een project vanuit buurthuis 
Parada. Met de scholen gelegen aan het 
Oranjeplein wordt momenteel overleg ge-
voerd hoe elkaar te versterken in deze. 
 

Plek van ontspanning en belevenis 
De buurtmoestuinen zijn de hulpmotoren om 
elkaar te stimuleren de openbare ruimte 
interactiever te gebruiken en bij te dragen 
aan bewustzijn over voeding en een 
gezonde leefstijl. Een en ander sluit 
naadloos aan bij het beleid van de ge-
meente als het gaat over voedselstrate-
gie en visie op stadslandbouw. Ieder-
een mag gebruik maken van de moes-
tuinen en kan een handje helpen met 
het onderhoud. 
 

“Als we allemaal een steentje bijdra-
gen, zou de Stationsbuurt uit kunnen 
groeien tot één groot Lusthof. Een 
Lusthof die functioneert als ontmoe-
tingsplek, waar mensen informatie kun-
nen uitwisselen, volkskennis kunnen 
delen en de verschillende culturen uit 

de buurt elkaar kunnen ontmoeten en elkaar 
vinden. Tevens een plek van ontspanning en 
belevenis”, zeggen de initiatiefnemers. Sa-
men kunnen we Lusthof laten groeien waar-
mee onze Stationsbuurt zal opbloeien. 

Jane Wijbers 
 

Meer informatie: 
www.lusthofdenhaag.nl 
 

De leefbaarheid 
en veiligheid in 
een buurt zijn niet 
alleen een zaak 
van de politie. De 
gemeente en ook 
wij, de wijkagen-
ten, waarderen 
het als ook de be-
woners initiatief 
nemen om de wijk leefbaar te houden. Dit kan 
door op tijd de politie in te schakelen als er iets 
aan de hand is, maar ook door heel andere vor-
men van burgerparticipatie. Ik heb hier een 
mooi voorbeeld van. 
 

De Falckstraat, een deel van de Stationsbuurt 
net achter het politiebureau, is veranderd in 
een grote bloementuin. In alle voortuinen en 
op alle balkons staan bloeiende planten. En op 
de hoek van twee woongebouwen is een ge-
meenschappelijke tuin gemaakt die ’s avonds 
wordt verlicht door ledlampjes. Dit is het initia-
tief van één man: Joop. Joop heeft alle bewo-
ners betrokken en het resultaat is een straat 
met een heel andere uitstraling. 
 

Wat hebben bloemen met veiligheid te ma-
ken? Het sterke van dit initiatief is dat de 
saamhorigheid tussen de bewoners is vergroot. 
Zij zijn trots op hun straat en voelen zich hier 
samen verantwoordelijk voor. Ze accepteren 
niet dat er rottigheid wordt uitgehaald. En als 
dit wel gebeurt, dan spreken ze de vandalen 
hierop aan. Het is nu een stuk rustiger in dit 
deel van de buurt. 
 

Joop en zijn buren verdienen een groot compli-
ment. Andere delen van de buurt hebben ge-
meentesubsidie gekregen voor dit soort initia-
tieven. De Falckstraat niet. Joop en zijn buren 
hebben dit allemaal zelf gedaan met geld uit 
eigen zak. 

Simon Daw 
 

Bel bij spoedgevallen: 112, en anders 0900 
8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800 7000. 
Meer weten over de activiteiten van de wijk-
agenten? Volg ons op Twitter @wagstationsbrt 

Column 

De wijkagenten 

De gemeente werkt al geruime tijd aan de herinrichting van 
het Stationsplein en het brede deel van de Stationsweg. Op 
18 en 19 september werd het Voorontwerp besproken in de 
Haagse gemeenteraad. Hollands Spoor geeft u een update. 

 

Op het oog gebeurt er al tijden weinig op het brede deel van 
de Stationsweg en het Stationsplein. Waar wel gewerkt 
wordt is aan de tekentafel. In de komende jaren zal dit tot 
veel (bouw)activiteit leiden rond Hollands Spoor. Na een 
concept-voorontwerp waarop kon worden gereageerd door 
burgers en maatschappelijke organisaties, was het op 18 en 
19 september de beurt aan gemeenteraadsleden - eerst in 
de commissie Leefomgeving en daags erna in de voltallige 
gemeenteraad - om het College van Burgemeesters en 
Wethouders al dan niet groen licht te geven voor verdere 
uitwerking van de plannen voor de omgeving van Hollands 
Spoor. 
Wie de plannen leest, ziet dat er de komende jaren heel wat 
te gebeuren staat in dat gebied. Lees maar even mee: 

 Nieuwe tramperrons op het Stationsplein, die geschikt zijn 

voor de bredere en langere trams, waarmee de HTM in de 
komende jaren gaat rijden. Twee ruime middenperrons ver-
vangen de huidige over het Stationsplein verspreide tram-
haltes. 

 Invoering van eenrichtingsverkeer voor motorvoertuigen op 

het brede deel van de Stationsweg en het Stationsplein en 
verplaatsing van de bushalte van lijn 18 naar de Waldorp-
straat om plaats te maken voor een eerste aanzet van de 
'Rode Loper', waarmee voor bezoekers de route van Hol-
lands Spoor richting het centrum aantrekkelijker moet wor-
den met horeca en groen. 

 Het eenrichtingsverkeer op het Stationsplein betekent ook 

dat hoofdroutes voor hulp- en nooddiensten moeten worden 
aangepast, waarbij gepoogd wordt extra verkeersdruk van 
auto's op de route Oranjelaan/Hoefkade te voorkomen. 

 Op het Stationsplein en het brede deel van de Stationsweg 

worden aan beide kanten van de weg fietspaden aangelegd. 

 Aanleg van een definitieve taxistandplaats voor 14 auto's op 

de plek van de huidige tijdelijke taxistandplaats. 

 De ontwikkeling van een nieuwe onbewaakte fietsenstalling 

aan de Laakzijde van HS met 2500 plaatsen. 
 

Al deze plannen zijn niet van de ene op de andere dag gereali-
seerd. Volgens de huidige planning start de uitvoering nog dit 
jaar met de taxistandplaats en loopt door tot eind 2015.  Met 
name in de tweede helft van 2014 en de tweede helft van 2015 
gaat er veel op de schop, als er aan de weg en de traminfra-
structuur wordt gewerkt. 
 

De vraag is wat een bewoner van de Stationsbuurt van deze 
plannen moet vinden. Iemand die zich hier vanaf het begin mee 
bezig houdt is Madeleine Steigenga, buurtbewoner en lid van 
de werkgroep Bouw en Visie van het Buurtstation. Op 18 sep-
tember was zij bij de commissie Leefomgeving aanwezig om 
mede namens het Buurtstation in te spreken, zodat de aanwezi-
ge wethouders en gemeenteraadsleden kennis konden nemen 
van wat er leeft bij bewoners van de Stationsbuurt. Madeleine 
was in algemene zin positief over de plannen voor de Stati-
onsomgeving, maar noemde wel een aantal zorgen en aan-
dachtspunten: 

 de samenloop met de minimaal vijf andere bouwactiviteiten 

in de directe omgeving en de overlast die dat met zich kan 
meebrengen voor omwonenden. 

 te grote aantrekkelijkheid van de route Oranjelaan-Hoefkade 

voor snelverkeer. Madeleine pleit voor fietspaden aan twee 
kanten van de Hoefkade. 

 de relatief weinige aandacht in de plannen voor voetgangers 

en de oproep om te komen tot beschermde routes voor 
voetgangers tijdens alle fasen van het plan. 

 naast de fietspaden die worden aangelegd ook aandacht 

voor alle rafelige aansluitingen van de fietsroutes, zoals rare 
bochtjes, onduidelijke opstelplaatsen bij stoplichten etc.  

 de onzichtbaarheid van de tramhalte van lijn 11/12 bij het 

Strijkijzer voor voetgangers bij Hollands Spoor, waar boven-
dien fietsers en voetgangers elkaar in de weg zitten. 

 

Na het inspreken was het de beurt aan de commissie Leefom-
geving. Onderwerpen in de discussie waren het aantal taxi-
standplaatsen, de route van buslijn 18 en vooral de aan te leg-
gen fietspaden op het Stationsplein/de Stationsweg: moet het 
een dubbelzijdig fietspad worden of moet er aan elke kant van 
de straat een fietspad komen. Een argument tegen dubbelzijdi-
ge fietspaden was dat wijziging van de plannen zou leiden tot 
vertraging. Omdat de discussie nog niet was afgerond stond het 
onderwerp wederom geagendeerd in de  gemeenteraadsverga-
dering van 19 september. Om 22.54 uur, nadat er al een lange 
avond vergaderen opzat, was de Stationsomgeving Hollands 
Spoor eindelijk aan de beurt. In de ruim dertig minuten die de 
bespreking van het onderwerp vergde bleek brede steun in de 
gemeenteraad voor het plan van het College. In de discussie 
kwamen dezelfde onderwerpen als de dag ervoor nog een keer 
naar voren. Wethouder Smit van verkeer betoogde dat een 
tweerichtingsfietspad op het Stationsplein meer kans op ver-
keersongevallen met zich meebrengt. Dat dubbelzijdige fietspad 
komt er dus niet. Wel zegde Smit toe dat er meer aandacht 
komt voor het comfort van voetgangers, vooral ook tijdens de 
bouwwerkzaamheden. Dit was precies een van de punten waar 
ook Madeleine Steigenga namens de buurt voor pleitte.  
 

Even na half twaalf werd het plan aangenomen door de raad.  
Het College van B en W is nu aan zet om de plannen verder uit 
te werken. De resultaten gaan we de komende jaren zien  

Vries Kool 

Meer weten? 
Lees de plannen van de gemeente en  
de tekst van de inspraakreactie van  
Madeleine Steigenga op  
www.buurtstation.nl/wijkkrant/plein  

Herinrichting Stationsplein en  
brede deel Stationsweg in de gemeenteraad 

Fietsroutes 
Bestaand               Toekomstig 

Lusthof: eetbaar groen voor iedereen 

http://www.lusthofdenhaag.nl/
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant/plein
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Hollands Spoor besteedt geregeld aandacht 
aan mensen die in de Stationsbuurt werken. 
Wat doen ze en wat maken ze mee? Ditmaal 
rijden we een ochtend mee met Ron Baun 
van het Veeg- en Straatbedrijf Den Haag. 
 

In alle vroegte wandel ik naar de vestiging 
van het Veeg- en Straatbedrijf Den Haag 
aan het Trekvlietplein. Net voor de ingang 
kraaien twee hanen om het hardst. Het is net 
voor zes uur in de ochtend als Ron Baun me 
verwelkomt. Na een snelle kop koffie stap-
pen we in zijn veegwagen. Ron bestuurt een 
van de zeventig wagens, waarover de ge-
meente Den Haag beschikt. "Je hebt geluk", 
zegt hij, "want het regent". Regen is de 
vriend van het veegbedrijf, want regen bete-
kent minder mensen op straat, die minder 
vuil op straat gooien, dat sneller wordt weg-
gespoeld.  
 

‟s Ochtends ligt de stad er toch mooier bij 
In een hoog tempo rijden we naar de vaste 
route, die Ron dagelijks rijdt. Ik vraag hem 
hoe zijn dag eruit ziet: "Om half vier gaat het 
wekkertje. Aangekomen op mijn werk drin-
ken we koffie en kijken we of er klachten zijn 
over vuil op straat. Om vijf uur start de dienst 
en rijden we uit. Op een gewone dag maken 
we met elf of twaalf mensen het centrum 
schoon, verdeeld over drie routes. Dat kan 
oplopen tot 40-60 mensen op de ochtend na 
Koninginnenach. Dat zijn alleen de wagens. 
Daarnaast lopen er gedurende de dag nog 
mensen door de stad van het Haags Werk 
Bedrijf met bezems en knijpers. Om negen 
uur willen we dat de stad er schoon bij ligt. 
Daarna is het lastiger werken voor ons, om-
dat het drukker op straat is met mensen en 
verkeer. Als de vrachtwagens gaan lossen in 
het centrum kunnen wij er niet meer bij. 
Mensen stellen het ook niet op prijs als je de 
tramhalte gaat schoonspuiten als ze op de 
tram staan te wachten. Dat proberen we dus 
als eerste te doen, nog voordat de trams 
tegen half zes gaan rijden."  

Ondertussen zijn we de Amsterdamse Veer-
kade voorbij, die Ron voor zes uur al had 
gehad en zijn we klaar met een weghelft van 
de Wagenstraat en de Stationsweg. Daarna 
beginnen we aan het Stationsplein. Voordat 
Ron daar komt heeft een collega die voor 
hem uitrijdt met een spuitwagen al alle tram-
haltes schoongespoten en al het vuil op ho-
pen geblazen, zodat de veegwagen van Ron 
alles gemakkelijk kan opzuigen en niet de 
stoep op hoeft. Het is verbazingwekkend 
hoeveel vuil er ligt: bierflesjes, peuken, ein-
deloos veel koffiebekers, een paar sport-
schoenen en naast de halte van tram negen 
zelfs een bureaustoel. "Mensen gooien veel 
op straat", zegt Ron, "Elke dag weer. Als wij 
een dag niet zouden vegen, valt dat meteen 
op. 's Ochtends is alles schoon, maar ik loop 
wel eens 's middags door de stad en dan 
denk ik: 's ochtend ligt hij er toch mooier bij."  
 

Meeuwen, ondergrondse containers en da-
mes van plezier 
Om 6.30 uur is het Stationsplein op zijn 
schoonst en draaien we weer terug de Stati-
onsweg op om ook de andere kant te vegen. 
Ter hoogte van het Huijgenspark kruisen we 
een collega die vuilnisbakken aan het legen 
is. Ondertussen zuigen we de inhoud van 
twee opengescheurde vuilniszakken 
op.  "Meeuwen, als ze daar eens een oplos-
sing voor zouden kunnen vinden", verzucht 
Ron. Gelukkig worden er om die reden 
steeds meer ondergrondse afvalcontainers 
geplaatst. 
 

Ik vraag hem of het niet moeilijk is om elke 
ochtend weer zo vroeg op te staan. "Ik doe 
het nu tien jaar. Het opstaan went. Je kan 
niet laat naar bed gaan, maar je bent wel om 
13.00 uur klaar. Als het mooi weer is, kan ik 
om half twee op het strand zijn. En ik vind 
het mooi elke dag in de stad te zijn. Je ziet 
veel mensen. Ook wel veel mensen die uit 
het uitgaansleven komen trouwens, soms 
dronken, maar wij hebben eigenlijk nooit last 

van hen." We slaan linksaf de 
Bierkade op en rijden door tot 
de Spinozastraat, waar we 
rechtsaf slaan. We gaan 
linksaf de Doubletstraat in. 
Opvallend hoeveel mensen 
daar 's ochtends in de vroeg-
te kamers aan het schoon-
maken zijn. Een andere be-
drijfstak, maar ook één die ‟s 
ochtends de rommel van de 
nacht ervoor opruimt. 
 

Doos met schoenen-alarm 
Via de Lutherse Burgwal ko-
men we bij de Grote Markt. 
Daar treft Ron elke ochtend 
de collega die voor hem uit-
rijdt voor een korte pauze en 
overleg wat ze onderweg zijn 
tegengekomen en wat er 
verder nog moet gebeuren. 
Daarna vervolgen we onze 
route. Ron vertelt van de keer 
dat zijn collega's en hij een doos met schoe-
nen aantroffen voor de Israëlische ambassa-
de. Ze hadden er al in gekeken, toen de 
bewaking naar buiten stormde. Ze stonden 
erop meteen de politie te bellen. Binnen drie 
minuten was het hele Buitenhof afgezet en 
er kwam een eenheid van de Explosieven-
opruimingsdienst bij. De inhoud was uitein-
delijk precies wat Rons collega's al hadden 
gezien, toen ze de doos openden: schoe-
nen.  
 

Meteen de hele straat 
Even over half acht gaat de telefoon. Het is 
René die om zeven uur is begonnen en op 
zijn computer binnengekomen meldingen 
van burgers ziet en verdeelt over de men-
sen. Bij het Zieken 103 zou glas liggen en bij 
de groen-gele poort op de Lange Beesten-
markt is het een zootje. Het lijkt ADO-fan 
Ron een goed idee als Ajax-fan René eens 
bij die groen-gele poort gaat kijken, maar die 

blijft toch liever achter zijn computer zitten. 
Rons collega gaat met de spuitwagen naar 
de Lange Beestenmarkt en Ron en ik rijden 
naar het Zieken. Ron begint vanaf het begin 
van de straat, ver voor het opgegeven adres, 
te vegen. "Als ik alleen bij het opgegeven 
adres veeg gaan mensen klagen of denken 
ze dat ik er de kantjes van afloop. Als we 
naar een adresje toegaan, doen we meteen 
de hele straat."  
Omdat ik om de hoek woon, zet Ron me 
tegen achten voor de deur af. Ik stap uit, een 
beetje wagenziek van al het gedraai en ge-
hobbel. Ron moet nog een paar straten af-
maken en dan zit het eerste deel van zijn 
dienst er voor vandaag weer op. De rest van 
de ochtend doet hij dagelijks een andere 
wijk. Vandaag is de Molenwijk aan de beurt. 
De Stationsbuurt ligt er alvast weer mooi bij. 

 

Vries Kool 
 

Professionals in de buurt: een ochtend op de veegwagen van Ron Baun 
“ALS WIJ EEN DAG NIET ZOUDEN VEGEN, VALT DAT METEEN OP” 

Vier verslaggevers van deze krant gingen op Pareldag op 
pad om bezoekers en Parels te ontmoeten.  

Parels in de wijk 

Bakkerij Vlinder: 
"Wat ben je aan het doen?" 
"Ik ben Roomboterspeltkoekjes aan het bakken." 
"Werk je hier veel?" 
"Vijf dagen per week. Meestal ben ik maandag vrij, maar 
als ik maandag moet werken ben ik een andere dag vrij" 
"Maak je alleen koekjes of doe je ook andere dingen?" 
"Ik werk in de bakkerij, niet in de winkel, en daar maak ik 
alles: brood, koekjes, broodjes. Alles wat we in de winkel 
verkopen." 

 

De timmerwinkel: 
Het is een verrassende tocht door De Timmerwinkel. In de 
winkel aan de Wagenstraat vol met bewerkt hout zit oprich-
ter Ozinga in het bedrijf dat hij in 1970 stichtte. Kleinzoon 
Ozinga gaat voorop. Hij brengt ons door een magazijn, een 
werkruimte, nog een magazijn en nog een werkruimte tot je 
in het heilige der heiligen komt. Dat is de ruimte waar de 
zoon, Jurgen Ozinga, die tegenwoordig de zaak runt met 
een aantal ontzagwekkende machines tot op de millimeter 
nauwkeurig hout bewerkt. 

Binnenplaats van het Toc Toc-gebouw: op weg om een  
weelderige moestuin te worden. Klaar voor de winter. 

Boedistische tempel/studiecentrum van Rabten Jigme Ling 

De favoriete plek in de 
buurt? Het Huijgens-
park. En de Stations-
weg natuurlijk, omdat 
wij ons bezig houden 
met de invulling van de 
winkelpanden. 
 

Bert Robben en Amy 
Koek, Wijk Ontwikke-

lingsmaatschappij Sta-
tionsbuurt en Oude 
Centrum.  

Bob Bonies, kunstenaar: 
Als ik burgemeester van de Stationswijk zou zijn? Ik zou zo 
snel mogelijk het brede deel van de Stationsweg opknappen. 
En een bestemming geven aan de leegstaande belastingkan-
toren. Of platgooien. Als ik burgemeester zou zijn, dan zou-
den ze hier morgen mee mogen beginnen. 

Gerda Uiterlinden, Poppenhuiswinkel Maupertuus en 

Pommerijntje:  
Welke winkel ik hier het liefst bezoek? All Labels, het twee-
dehandskledingwinkeltje. De eigenaresse doet het zo leuk 
allemaal. Die heeft wel een pluim verdiend. 
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Op 7 september was het feest in de voorma-
lige Sint Jozefschool aan de Van der Duijn-
straat. Het gebouw staat er dit jaar maar 
liefst 111 jaar. In de afgelopen 25 jaar is er 
goed voor gezorgd door de „nieuwe‟ eigena-
ren van Alte Wik. 
 

Alte Wik is de naam van de bewonersvereni-
ging, onder wie hoofdzakelijk kunstenaars. 
Sommigen zijn al betrokken bij het pand kort 
nadat het werd gekraakt, in 1980. Twee van 
hen, Hetty Looman en Hans van der Pen-
nen, haalden tijdens de open dag op het 
podium herinneringen op. Hoe koud het was, 
die eerste winter. Dat er slechts één water-
punt was, en geen douche. Dat er geen en-
kele ruit meer in het gebouw zat: allemaal 

kapot gegooid in de jaren tussen sluiting van 
de school in de jaren ‟70 en de kraakactie 
enkele jaren later.  
 

Gered van de sloophamer 
Het was de tijd dat de gemeente een soort 
Bijlmermeer wilde maken van dit stukje Den 
Haag. En omdat er geen bestemmingsplan 
was, kon er zomaar gesloopt worden. Geluk-
kig konden de krakers/kunstenaars en het 
karakteristieke pand ook wel rekenen op 
sympathie vanuit het stadhuis. Bijvoorbeeld 
van Adri Duijvesteijn, wethouder Stadshuis-
vesting in die woelige periode en nu speciale 
gast op het feest. Met zijn verleden als actie-
voerder hanteerde hij een praktische bena-
dering, vertelt hij. “Dus een van mijn eerste 
besluiten als wethouder was om het gebouw 
wél een bestemming te geven, waardoor het 
geen speculatie-object kon worden.” De tac-
tiek van de vertraging deed de rest: de kun-
stenaars nestelden zich steeds definitiever in 
het gebouw, bleven in gesprek met de ge-
meente en werden uiteindelijk eigenaars.  
 

Eigen kracht 
Met eigen handen en een flinke portie inven-
tiviteit hebben ze de voormalige school we-
ten te bewaren, te herstellen en nieuw leven 
in te blazen. Voor deze prestatie worden ze 
dan ook gecomplimenteerd door Duijveste-
ijn. “Zelforganisatie, op eigen kracht iets 
regelen: daarmee waren jullie je tijd ver 
vooruit. En wat zo knap is: het gebouw heeft 
nog steeds dat oude schoolgevoel!” Hij kan 
het weten, want hij zat hier als kind enkele 
jaren op school. 
Kortom: Duivesteijn is de persoon bij uitstek 
om het eerste exemplaar in ontvangst te 
nemen van het boek „Apen, Beren, krakers 
en kunstenaars‟. Hierin worden verleden en 

heden van het gebouw beschreven 
en geïllustreerd, onder andere met 
documenten en foto‟s uit het 111-
jarig bestaan. Een mooie terugblik 
en markering van deze feestelijke 
verjaardag. 
 
Het boek is voor €20,- te koop bij 
boekhandel Van Stockum, en bij 
LhGWR op de Stationsweg 137. 
WijkTV maakte op de open dag 
een filmpje met Adri Duivesteijn en 
Miluska Dorgelo  
(Alte Wik): http://youtu.be/-
pEOMmXaz1E .  

Zie ook: www.facebook.com/
SintJozefschool111. 

Voormalig schoolgebouw met toekomst 

Op 9 september werd feestelijk het hoogste 
punt bereikt van het bouwproject Hoefkade 
316-320. Het was een van de laatste han-
delingen van Wethouder Norder in de Stati-
onsbuurt.  
 
De Wijk Ontwikkelings Maatschappij 
(WOM) had alle belangstellenden en be-
langhebbenden uitgenodigd. Wethouder 
Norder hield een korte toespraak voordat 
hij zijn bouwvakkers-outfit aantrok en de 
genodigden voorging naar buiten. Naast 
opbeurende woorden over de vernieuwin-
gen van de Stationsbuurt hield hij de toe-
hoorders voor "twee jaar geleden was ik 
hier ook voor de opening van House of 

Music, dat is hier vlak bij". Daar bent u nu, 
werd hem snel toegefluisterd. Norder 
moest het even verwerken, maar kweet 
zich toen van zijn taak en ging ons voor 
naar buiten.  
 
De man met inmiddels 10 jaar bouwerva-
ring met eerste palen en hoogste punten, 
beklom onder onze belangstellende blikken 
de kraan waaraan het hoogste punt hing te 
bungelen en zorgde voor een perfecte lan-
ding van het hoekornament op de muur van 
Hoefkade 316-320, de hoek van de Wolter-
beekstraat. Over een paar maanden wor-
den daar elf studentenwoningen opgele-
verd. Het pand is gebouwd in historiseren-

de nieuwbouw door de Rotterdamse archi-
tecte Ineke Hulshof.  
 
Ook in het Rode Dorp komen studentenwo-
ningen, 127 in totaal. De eerste fase van dit 
renovatieproject van Staedion zal eind van 
dit jaar afgerond zijn. Te verwachten is dat 
wethouder Norder, die aangekondigd heeft 
de Haagse politiek te verlaten, dan zijn 
laatste handeling in onze buurt gaat ver-
richten. 
 

Madeleine Steigenga 
foto Frans van der Kraan 

Hoogste punt Hoefkade gevierd 

Een paar maanden geleden is op de Bierkade restaurant 
Eten bij Werelds geopend. Volgens buurtgeruchten is dit 
restaurant een tongstrelende aanwinst voor de Avenue Culi-
naire. Dus de hoogste tijd voor een interview met de eige-
naar. 
 

Buitenkansje 
“Na twintig jaar werkervaring in de horeca was het tijd voor 
een eigen zaak”, vertelt eigenaar Arjan Spruit. Toen er een 
pand vrij kwam naast het oude havenkantoor, tevens op-
stapplaats voor de Ooievaart, nam hij zijn kans waar. Het 
resultaat is een sfeervolle, duurzaam ingerichte zaak, met 
tafels van oude kolenmijnplaten en een terras aan het water. 
“Op een van de mooiste grachten van Den Haag in een ont-
zettend leuke buurt”, vindt Arjan. Met de op- en afstapplaats 
van de populaire Haagse rondvaartboot voor de deur, is het 
restaurant al gedeeltelijk van klandizie verzekerd. 
 

Eerlijke wereldse producten 
Vanwege zijn liefde voor reizen koos Arjan voor de naam 
Eten bij Werelds. Het „wereldse‟ is niet alleen terug te vinden 
in de aankleding, zoals de in het oog springende kleurrijke 
landkaart, Indonesische beelden en Noord-Afrikaanse thee-

potjes, maar ook in het productgebruik. Yuzu, dukkah, linzen 
du Puy en polenta zijn hier voorbeelden van. “Ik kies bewust 
voor wat minder bekende producten”, zegt Arjan. “Met deze 
producten en het feit dat wij heel veel producten zoals vij-
genmosterd en limoncello zelf maken, wil ik iets speciaals 

toevoegen aan de Avenue Culinaire. Ik ben heel blij 
met mijn chefkok Marc Plat”, vertelt Arjan verder. 
“Hij heeft op hoog niveau gekookt, maakt uitsluitend 
gebruik van eerlijke producten en vanaf oktober 
werken we naast een kleine kaart met zijn Chef‟s 
menu.” 
 

Meer dan theetje drinken en schuitje varen 
“Eten bij Werelds is natuurlijk niet alleen bedoeld 
voor de dagjesmensen die theetje drinken en 
schuitje varen. Ik hoop de Stationsbuurtbewoners 
en andere inwoners van Den Haag snel te verwel-
komen in ons restaurant”, zegt Arjan. “Wij doen ook 
mee aan de activiteiten op de gracht. Op zondag 6 
oktober is op de Bierkades en het Groenewegje de 
Pure Markt. Dan kan iedereen onze Spaanse Iberi-
co-worsten komen proeven, evenals onze andere 
Wereldse hapjes.” 
 

Eten bij Werelds, Bierkade 16A, 070 363 3321, 
www.etenbijwerelds.nl 
Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 11:00 tot 
24:00 uur. Keuken open tot 22:00 uur. 
 

Franka Korteweg 

Eten bij Werelds 

http://youtu.be/-pEOMmXaz1E
http://youtu.be/-pEOMmXaz1E
http://www.facebook.com/SintJozefschool111
http://www.facebook.com/SintJozefschool111
http://www.etenbijwerelds.nl/
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In de reeks: 200 jaar koninkrijk 

Leopold van Limburg Stirum: militair en anders niets 
Vanaf eind dit jaar vieren we twee jaar lang dat ons land in 
1813 een koninkrijk werd. De Stationsbuurt heeft een bijzon-
dere band met de gebeurtenissen van tweehonderd jaar 
geleden. Er zijn straten vernoemd naar Van Hogendorp, Van 
der Duijn en Van Limburg Stirum: het zogeheten 
„driemanschap‟. Zij zorgden voor een soepele overgang van 
de Franse bezetting door Napoleon, naar een voor die tijd 
modern koninkrijk met een grondwet. Hollands Spoor be-
steedt dit hele jaar aandacht aan het jaar 1813. In deze der-
de aflevering: de militair Leopold van Limburg Stirum. 
 

Leopold van Limburg Stirum (1758-1840), afkomstig uit een 
rijk Haags geslacht, was beroepsmilitair uit de tijd van de 
oude Republiek: als tienjarig jongetje was hij in 1768 als 
cadet in dienst getreden om veertien jaar later als kapitein 
het leger te verlaten. Tijdens het Franse bewind heeft hij 
geen enkele betrokkenheid met het leger of bestuur. Wat 
was zijn rol bij de omwenteling in 1813?  
 

Banden met het gewone volk 
Op één punt onderscheidt Van Limburg Stirum zich van an-
dere Haagse rijken: hij onderhoudt intensieve contacten met 
het gewone volk. Zo heeft hij goede banden met de Scheve-
ningse vissers, die zeer oranjegezind zijn. Oranjegezind zijn 
ook de turfdragers. Rond 10 november 1813 – het is dan al 
dagen onrustig in Nederland na geruchten dat Napoleon 
verslagen zou zijn en het einde van de Franse overheersing 
nabij is - is er ineens oranje lint te koop in de stad. De turf-
dragers versieren er hun turfschepen mee. Op 13 november 
1813 staan zij voor het stadhuis en eisen dat Slicher terug-
keert, de burgemeester van vóór de Franse tijd. Dit is het 
moment dat de militair Van Limburg Stirum serieus denkt 
aan gewapend ingrijpen, om zo de onrust in het land te be-
zweren. Hij heeft zich dan al verzekerd van de steun van de 
Scheveningse vissers: een van de belangrijkste vissersba-
zen, Pronk, heeft hem beloofd om 50 schippers en vissers-
knechten in te zetten wanneer dat nodig is. Ook zou Van 
Limburg Stirum geprobeerd hebben om de Pruisische solda-
ten in het Franse leger aan zijn kant te krijgen. 
Van Limburg Stirum staat, kortom, in de startblokken om de 
leiding te nemen over het onrustige volk. Hij wil de macht 
grijpen en de Franse prefect van Den HaagHaag gevangen 
zetten. Hij wordt hierin tegengehouden door Van Hogendorp 
en Repelaer, andere oranjegezinden die belangrijk zijn bij de 
overgang naar een nieuw bestuur. Ook heeft hij waarschijn-
lijk niet de steun van de Nationale Garde, met aan het hoofd 
kolonel Johan Gerard van Oldenbarneveldt alias „Witte Tull-
ing‟.  
 

Onrust en ordehandhaving 
In de dagen die daarop volgen wordt het de Fransen steeds 
heter onder de voeten. Zij gaan alleen nog met pistool over 
straat, of pakken hun biezen en verlaten de stad helemaal. 
Het Franse leger blijft met slechts 400 man in Den Haag, 
van wie de meesten Pruisisch en sommigen zelfs Oranjege-
zind. De ordehandhaving komt grotendeels neer op de Nati-
onale Garde, officieel een onderdeel van het Franse leger. 
In Den Haag gaat het om 58 Hagenaars, niet per se sympa-
thisanten van Napoleon. U kunt zich voorstellen: er hoeft 
maar een flinke mensenmassa op de been te raken en het is 
niet meer in de hand te houden. Dat is dan ook wat er ge-
beurt vanaf 17 november 1813. In de dagen daarvóór is het 
Franse bewind in Amsterdam al omver geworpen. De oran-

jegezinde kolonel Tulling maakt van de onrust gebruik om  
enkele belangrijke afspraken te maken met de prefect van 
Den Haag: alle wapens gaan naar zijn eigen Nationale Gar-
de, het volk krijgt toestemming om oranje te dragen, en de 
prefect en de Franse generaal zullen de stad verlaten. Tul-
ling is een overbuurman van Van Limburg Stirum aan het 
Lange Voorhout, die hij in de vroege morgen van de 17e 
hierover inlicht. Waarschijnlijk gaan zij dan samen naar Van 
Hogendorp, die om de hoek aan de Kneuterdijk woont. De 
militair Van Limburg Stirum ruikt opnieuw een kans om in te 
grijpen – de toestand in Den Haag is immers instabiel - en 
stelt Van Hogendorp voor om tot actie over te gaan.  
 

Loopjongen en spreekbuis 
Van Hogendorp, die een nieuw bestuur wil vormen met oud-
regenten uit 1787, stuurt hem eerst naar oud-burgemeester 
Slicher en daarna naar het stadhuis. Daar zijn al mannen 
verzameld met andere plannen voor het nieuwe bestuur. Als 
ze hem om zijn steun vragen, zegt Van Limburg Stirum dat 
hij die steun alleen verleent als het oude bestuur wordt her-
steld. Op dit punt volgt hij dus geheel Van Hogendorp. Hij 
keert dan terug naar het huis van Van Hogendorp, die in de 
tussentijd al een proclamatie heeft opgesteld, waarmee Van 
Limburg Stirum erop uit wordt gestuurd. 

Er vormt zich rond Van Limburg Stirum een troep Oranjege-
zinden, onder wie de zonen van Van Hogendorp en ook 
Tulling met zijn Nationale Garde. Weer aangekomen bij het 
stadhuis, leest Van Limburg Stirum vanaf het balkon de pro-
clamatie van Van Hogendorp voor. Daarin is “Holland vrij” en 
is de prins van Oranje de “Hoogste Overheid”. Later wordt 
ook de Oranje vlag gehesen. Dit gaat de andere mannen op 
het stadhuis te ver; zij druipen af. 
 

Van Limburg Stirum voert bevel over Den Haag 
Van Hogendorp is ondertussen druk bezig om de oud-
regenten voor zijn karretje te spannen. Dat lukt maar matig, 
omdat de meesten bang zijn dat de Fransen nog niet defini-
tief verslagen zijn. Hij stelt een „provisioneel bestuur‟ in, dat 
het niet eens kan worden over verdere acties. Wat zij wel 
doen is Van Limburg Stirum benoemen tot „provisioneel mili-
tair gouverneur‟. Zijn belangrijkste taak is de orde te handha-
ven. Van 17 tot en met 21 november is Van Limburg Stirum 
daarmee de enige persoon met een officiële betrekking in 
naam van het koninkrijk in wording. Als op 18 november  de 
Franse generaal Bouvier volgens afspraak de stad verlaat, 
stelt Tulling de Nationale Garde ter beschikking aan van 
Limburg Stirum. Aan het volk van Den Haag verklaart deze 
dat hij het bevel voert over de stad en al het nodige zal rege-
len “totdat Zijne Hoogheid zich in eigen persoon onder ons 
vertoonen zal”. 
 

Onder druk wordt een bestuur gevormd 
Als het Van Hogendorp maar niet lukt om zijn provisionele 
regering op een hoger plan te trekken, wordt het de militai-
ren Van Limburg Stirum en Tulling te gortig: een land zonder 
bestuur en met een rusteloos volk, dat kan zo niet langer. 
Nu het om ordehandhaving gaat, neemt Van Limburg Stirum 
wél de touwtjes in handen. Op 21 november melden hij en 
Tulling zich bij Van Hogendorp om een tussenbestuur te 
eisen. De onvermoeibare Van Hogendorp heeft de dag er-
voor al een korte proclamatie geschreven. Daarin stellen hij 
en graaf Van der Duijn van Maasdam zich aan het hoofd van 
„Het Algemeen Bestuur‟. Hun eerste besluit is om Van Lim-
burg Stirum officieel aan te stellen als „Gouverneur van Den 
Haag en Commandant-Generaal van de gewapende macht 
in Holland‟. 
 

De prins op visite bij Van Limburg Stirum 
De prins van Oranje verblijft al die tijd in Londen. Van Ho-
gendorp stuurt hem op 17 november bericht van de ontwik-
kelingen van die dag. Ook Van Limburg Stirum onderneemt 
actie: hij vraagt vissersbaas Pronk om schepen uit te zenden 
en aan Engelse marinevaartuigen door te geven hoe de 
situatie is. Het kon de prins dus niet meer ontgaan dat men 
in Holland op hem wachtte. Pas op 30 november is het zo-
ver en landt de toekomstige koning Willem I op Schevenin-
gen.  
Een rijtuig staat klaar, en het is Pronk die op het paard klimt 
en de prins in dit rijtuig naar de stad vervoert. De vissers-
baas heeft al die tijd met Van Limburg Stirum te maken ge-
had, niet met Van Hogendorp. Tot ergernis van deze laatste 
rijdt Pronk dus naar Van Limburg Stirum‟s woning. De prins 
gebruikt er zijn eerste maaltijd en ontvangt de hele middag 
allerlei mensen die hem willen zien en spreken. Hoewel Van 
der Duijn erop aandringt dat ze naar Van Hogendorp moe-
ten, gebeurt dat pas uren later. 
 

De prins benoemt Van Lim-
burg Stirum onmiddellijk als 
Gouverneur van Den Haag. 
De jaren erna heeft hij nog 
een mooie carrière: in 1814 
wordt hij luitenant-generaal 
der infanterie, en lid van de 
ridderschap van Holland en 
van de Provinciale Staten. 
Ten slotte zit Van Limburg 
Stirum vanaf 1833 tot zijn 
overlijden in 1840 in de Eer-
ste Kamer der Staten-
Generaal. 
 

Annemarijke Jolmers 
 

Bronnen: 

 G.J.W. Koolemans Beijnen, 

Historisch gedenkboek der 
herstelling van Neerlands on-
afhankelijkheid in 1813. Deel 1 
 

 Freek Schlingmann,  Ko-

ning Willem I, Vadertje, koop-
man en Verlicht despoot 
(2012) 
 

 E.J. Vles, Twee weken in 

november, De omwenteling 
van 1813 (2006) 
 
 
 

Prent gemaakt in 1814 door J.E. Ernst naar  
W.H. Caspari (Haags Gemeentearchief) 

Abeelding: 

Prins van Oranje bij Van 
Limburg Stirum thuis 
(Atlas van Stolk) 



                                Bewonerskrant  HOLLANDS SPOOR     OKTOBER 2013                              7 

 

De taxistandplaats bij Station HS wordt, met het aanpakken 
van het Stationsplein, geupgraded naar een zogenaamde 
TTO-standplaats: Toegestane Taxi Organisatie. De chauf-
feurs van de TT-taxibedrijven moeten aan hogere stan-
daards voldoen. 
 

TTO-taxi's zijn met een nummer op het dak individueel 
herkenbaar. Het taxiparkeergebied wordt met een slag-
boom afgesloten. U heeft misschien gemerkt dat die TTO-
standplaats onder aan het spoortalud aan het Stationsplein 
is aangelegd, om binnen een dag na oplevering verplaatst 
te worden naar het brede deel van de Stationsweg. Een 
combinatie tussen subsidie voor de TTO-standplaats en de 
uitvoering van de plannen rond het Stationsplein. Weinig 
duurzaam, deze start van de TTO-standplaats! 
 

En... heeft de Stationsbuurt veel aan die TTO-standplaats? 
In onze buurt waar de luchtkwaliteit - Hoefkade, Konings-
straat - een belangrijk item is, en waar duurzaamheid nage 

streefd wordt, verwacht je elektrische auto's en op korte 
afstanden gericht vervoer. 
Daarom werd Frank van der Vorm van gCab (de groene 
taxi) die al personenvervoer verzorgt in het centrum en 
Scheveningen, uitgenodigd in het Groot Wijk Overleg. Hij 
vertelde over het 'light urban vehicle' en de voorwaarden 
voor een milieuvriendelijk, fijnmazig openbaar vervoernet in 
het gebied tussen de beide Haagse stations. Er bleken 
twee zaken nodig. Ten eerste ook voor deze elektrische 
taxi's vaste standplaatsen, natuurlijk met een elektrisch 
laad-contact. Maar ook belangrijk is een ondernemer, die 
zelf een gCab wil uitbaten!  
Wie weet, rijdt ú binnenkort passagiers rond in zo‟n milieu-
vriendelijke taxi? Meer informatie op www.gconcepts.eu. 

 

Madeleine Steigenga 

Buurtcolumn 
Voor ieder probleem een oplossing 

 

Van welke aard uw problemen ook zijn, ze kunnen 
opgelost worden. Althans, dat beloven de briefjes en 
flyers die ik regelmatig in mijn brievenbus vind. 
 

Het was een tijdje stil, maar de afgelopen weken is 
het bezorgtempo weer opgevoerd. Ik kreeg er vier. 
Vrij snel achter elkaar. De eerste van Professor K. De 
tweede van Professor S. De derde van Pandit S. De 
laatste van Pandit R. Blijkbaar denken deze vier heren 
dat wij in onze buurt erg ongelukkig zijn. De lijst met 
voorbeeldproblemen waarbij deze helderzienden ons 
kunnen helpen is namelijk erg lang en gevarieerd. 
 

Gezondheidsproblemen, geldproblemen, liefdespro-
blemen, vijandproblemen, problemen met kinderen, 
impotentie, jaloezie, miskraamproblemen, rechtzaak-
problemen, duivelse geesten, examenvrees en ga zo 
maar door. Opvallend vind ik het voorbeeld van een 
relatieprobleem tussen man en huisvrouw. Vreemd 
genoeg staat een relatieprobleem tussen een vrouw 
met een betaalde baan en een werkloze man er dan 
weer niet bij. 
 

De beide pandits garanderen direct 100 procent re-
sultaat. Ook de professoren beloven een goed resul-
taat, zelfs voor de meest hopeloze gevallen, maar 
dan binnen 72 uur. Voor iemand met een hartaanval 
lijkt me dit een beetje te lang. Ik zou dan toch maar 
snel 112 bellen in plaats van een van de 06-nummers 
die op de briefjes staan. Iemand die zich professor 
noemt en dus gestudeerd moet hebben, zou dit toch 
moeten weten. Bij spirituele genezing in het geval 
van pech, kan ik me ook niet zo veel voorstellen. 
Komt dan een geest je auto repareren ofzo? Een 
overleden wegenwacht misschien? 
 

Het is zeker niet zo dat ik niet in mediums of handle-
zingen geloof, maar op de een of andere manier ko-
men de briefjes en flyers niet zo betrouwbaar over. 
Dit komt vooral door de rommelige vormgeving en 
het taalgebruik. “Discretie 100 procent naargelang 
uw geval”. Wat moet je daar nu weer van denken? 
Hangen ze een klein geval wel aan de grote klok? Of 
kunnen ze een geval groter maken? Bij mij gaat deze 
reclame in ieder geval direct de vuilnisbak in. 

Franka Korteweg 

Sinds een paar maanden heeft eigenaresse Angelina Laveaux een 
kinderboetiek gevestigd in de Stationsbuurt. Ze is moeder van vijf 
kinderen en dit heeft haar geïnspireerd om een kinderboetiek te 
beginnen. Haar doel is om kinderen te laten schitteren. 
 

Bebe Jolie is een kinderboetiek met betaalbare baby- en kinderkle-
ding in diverse stijlen (casual, schattig, feestelijk, sportief, gelegen-
heidskleding, bruidsmeisje) voor kinderen van 0 tot 15 jaar. Bebe 
Jolie verkoopt kleding van onder andere de merken Petit Bateau, 
Dirkje, 3Pommes, Salty Dog, Desigual, Junior Gaultier en Diesel.  
 

Bebe Jolie is te vinden op de Stationsweg 69 in Den Haag en is 
open van maandag t/m zaterdag. 

Jane Wijbers 

Nieuw in de Stationsbuurt: 
Kinderboetiek „Bebe Jolie‟  

Het is alweer een beetje oud nieuws, maar sinds een paar maanden is de 
Stationsbuurt een nieuwe faciliteit rijker: een trouwlocatie. Het ijspaleis 
aan het Spui met zijn Oosters ingerichte trouwzaal is de plek waar de 
meeste Hagenaars en Hagenezen in de echt verbonden worden. Ook in 
alle wat saaie stadsdeelkantoren kan worden getrouwd. Daarnaast heeft 
de gemeente verspreid over de stad locaties aangewezen, waar huwelij-
ken mogen worden gesloten. Vaak zijn dat bijzondere gebouwen waar 
mensen graag elkaar het jawoord geven. 
 

Voor het eerst is er nu een trouwlocatie in de Stationsbuurt. Het is het  
statige Balckeneyndehuis op de Dunne Bierkade, nummer 18. Als je dan 
toch gaat trouwen, dan is dit niet de minste plek.  
Claes Dircx van Balckeneynde was een gevierd stadsarchitect, toen hij in 
1638 een huis voor zichzelf liet bouwen aan de grachten, die in de jaren 
ervoor waren gegraven. Zelf had hij al het Catshuis en Paleis Noordeinde 
op zijn palmares staan. Huis ten Bosch had hij ontworpen samen met zijn 
bevriende collega Peter Post. Zijn eigen huis ontwierp hij niet zelf, maar 
daar schakelde hij deze Peter Post voor in. Het natuurstenen resultaat 
staat er een slordige 380 jaar later nog steeds. Buurman van Balckeneyn-
de was Paulus Potter, die er in die tijd een woning huurde van de op dat 
moment al beroemde schilder Jan van Goyen. Van het een kwam het 
ander en uiteindelijk trouwde Potter met de dochter van Balckeneynde.  
Het zal vast echte liefde zijn geweest, maar heel soepel verliep het alle-
maal niet. Balckeneynde had geen hoge pet op van zijn dieren schilderen-
de schoonzoon en Potter, die een tijd een atelier had in de tuin, voelde 
zich niet erg thuis tussen zijn buren en vertrok na verloop van tijd naar 
Amsterdam. In 1876 werd dit historische pand met de huizen ernaast aan-
gekocht door de familie Voorhoeve, die ze in de staat hebben gebracht 
waarin ze zich nu nog steeds bevinden.  
 

Voor meer informatie over trouwen en trouwlocatie in Den Haag, zie www.denhaag.nl. (onder burgers/loket/burgerzaken/
samenwonen en trouwen)                                                                                                                                               Vries Kool 

Voor trouwen niet meer de buurt uit 

Jakob van Leeuwen, 9 jaar, maakte een tekening van het Oranjeplein met daarop het 

hek, stuk van boom voor het robothuisje.  
Papierbakken,  banken,  lantaarns,  tekstbordje,  boompje met steun eromheen,  4 persoons 
veerwip,  voetbalveld met goal en schommels met zijn broertje Piet erop. 

Buurttekening 
Wil je jouw tekening of foto over de buurt ook in de 
krant terug zien, mail naar HS@buurtstation.nl  

Duurzame buurtondernemer gezocht 

Het jaarlijkse vrijwilligersuitje van het Buurtstati-
on werd geopend met het afscheid van vrijwilli-
ger Mark Drabbe en professional Bonny van der 
Burg. 
 

Mark zette zich de afgelopen jaren als penning-
meester doeltreffend in om de financiën van het 
Buurtstation in balans te houden. Ook voor deze 
krant heeft hij veel betekend in de moeilijke tijd 
van bezuinigingen. Toch zat hij niet alleen in de 
cijfers; als buurtbewoner was hij medeorganisa-
tor van activiteiten als 
Kinderkoninginnedag, 
jeugdprojecten en straat-
festivals.  
Helaas woont hij sinds 
kort niet meer in de Stati-
onsbuurt. 
 

Bonny begon bijna tien 
jaar geleden als opbouw-
werkster bij het Buurtstati-
on. Later was zij als pro-
jectbegeleider en mede-
werker samenlevingsop-
bouw de enthousiaste 
initiatiefneemster en pro-
ducent van veel activitei-
ten en projecten, zoals de 
grote buurtfeesten in het 
Huijgenspark, emancipa-
tiewerk, Buur(t)vrouwen,  

Buurttheater en de oprichting van deze krant. 
Met grote inzet en aanstekelijk enthousiasme 
heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de verbetering van de wijk. 
Bonny gaat zich nu volledig inzetten voor haar 
eigen creatieve evenementencentrum Bink Vijf 
Hoog. 
 

Mark en Bonny, hartelijk dank voor jullie werk 
aan onze wijk en veel succes in de toekomst! 
 

Afscheid Bonny en Mark 

http://www.gconcepts.eu.
http://www.denhaag.nl
mailto:hs@buurtstation.nl
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tel. 070 326 39 30 

fax 070 331 60 54  

Stationsweg 53 

2515 BJ Den Haag 

www.winstonweiwei.nl  

Apotheek Van Beest, al jaren uw vertrouwde adres in de wijk  
voor al uw medicijnen en medicijn adviezen. 

  

Heeft u veel medicatie en ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij kunnen uw medicatie 
leveren in een medicatierol. Uw medicatie is dan al voor u uitgezet in zakjes. Dit bespaart u 
tijd en geeft minder verwarring.  
Wij vragen ook voor u de recepten bij de arts aan.  

Openingstijden: 
  

Werkdagen  
08.30 - 17.30 uur 
  

Zaterdag  
10.00 - 14.00 uur 
  

Stationsweg 31 
2515 BH Den Haag 
Fax 070 - 388 88 88 

https://www.apotheekvanbeest.nl/Default.asp?&HTTPSHASH=

