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Saskia Tannemaat 
is één van de verrassend vele kunste-

naars in de Stationsbuurt. Een ge-

sprek aan de keukentafel over expo-

seren in Shanghai en mannen met 

een Hello Kitty-tatoeage. op pagina 7 

Thomas Steigenga 
studeerde met lof af op een voor de 

Stationsbuurt wel erg bekend gebouw: 

het Grote Belastingkantoor.  

Reden voor een interview.     pagina 5 

Dick de Vries 
wordt eind november 65 en is daarmee 50 

jaar kapper. Een hommage aan niet alleen 

een getalenteerde kapper, maar ook een 

ondernemer die de Stationsbuurt op de 

kaart zet!                                  pagina 4 

Vervolg Haagse Krachtavonden 
woensdag 16 september, 17.00-20.00 

Theater de Vaillant, Hobbemastraat 120 

Inloopavond over de  

Gebiedsprogramma’s 2016-2019:  

toekomstplanning van de wijken in stadsdeel 

Centrum (waaronder Stationsbuurt).    pagina 5 

Op 11 juli konden tientallen hobbyartiesten hun 

podiumacts laten zien op het Oranjeplein.  

Alles was prima verzorgd; kraampjes met heer-

lijk eten en drinken, info van diverse wijkinstan-

ties, professionele techniek en organisatie, kin-

deractiviteiten en zelfs prachtig weer.  

Publiek en organisator Ern Ramcharan waren 

dan ook terecht tevreden over een geslaagde 

dag. Volgend jaar voor herhaling vatbaar. 

Open Podium  

Oranjeplein succes! 

Duiven en meeuwen 
Het zijn leuke beestjes, maar ze zorgen ook voor veel 

overlast. Ze vervuilen, maken lawaai en verspreiden 

ziektes. De afgelopen 10 jaar hebben we hier veel 

aandacht aan besteed, maar oplossingen zijn nog 

niet gevonden.  

In onze vorige editie laaide de discussie weer op en 

dit keer een reactie daarop.                        pagina 3 

Ondertussen in het Park 

De stadsentree 
voor het station begint vorm te krijgen. Mooie be-

strating, planten, terrasjes, horeca. In september 

openen een 350 m2 grote Mado-vestiging 

(patisserie, ijs , koffie) en nog een zestal andere 

horecazaken in het belastingkantoor.        pagina 5 

 

Bewonersavond Buurtstation 
dinsdag 28 oktober       19.30- 21.30  

Samen Sterk                           Zieken 103 
 

De bewonersavond is de jaarlijkse avond waarop bewoners 

van de Stationsbuurt zich kunnen uitspreken over de koers 

van hun bewonersorganisatie Buurtstation. 

Ook kiezen bewoners dan wie er de komende periode deel 

uit gaan maken van het bestuur. 

Iedere buurtbewoner is van harte welkom om de avond te 

bezoeken en aan discussie en besluiten mee te doen. 
 

Besproken worden o.a.: 

 terugblik 2014-2015  

 financiëren 

 verkiezing bestuur Buurtstation 

 koers en acties Buurtstation 2016 
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Adressen 
Buurtstation Stationsbuurt 

Stationsweg 6,  

2515 BN Den Haag 

tel. 363 49 93  

info@buurtstation.nl 

www.buurtstation.nl 

open: maandag  10.00-13.00  
 

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 

www.samensterkdenhaag.nl 
 

Politie Haaglanden 

bureau Hoefkade 350: 

telefoon 0900 8844, of mail naar   

simon.daw@haaglanden.politie.nl

 

10e jaargang nr. 4 
 

Stationsweg 6 

2515 BN Den Haag 

hs@buurtstation.nl 
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samenstelling en lay out:  
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HS staat als pdf en flipboek op: 

www.buurtstation.nl/wijkkrant 
 

Volgende editie: 

Bezorging             deadline 

#40  half dec.         25 november 

#41  half maart   1 maart 

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

Advertentieprijzen: 

Hele pagina  1000 mm2 € 440 

1/2   pagina   500 mm2  € 220 

1/4   pagina   250 mm2  € 110 

1/6   pagina   185 mm2  €   85 

1/8   pagina   125 mm2  €   55 

1/16 pagina     65 mm2  €   35 
 

Aanleveren als plaatje (jpg, png, 

gif); een pdf verliest scherpte bij 

plaatsing. 

Bewonersorganisatie Buurtstation 
Bewonersorganisatie Buurtstation 
is een stichting die op neutrale 
grondslag een goed woon-, werk- 
en leefklimaat in de Stationsbuurt 
bevordert. De belangen van de 
bewoners staan hierbij voorop. 
 

Het Buurtstation heeft een kan-
toortje aan Stationsweg 6, dat op 
maandag is geopend van 10.30 - 
13.00 uur (telefoon: 3634993).  
De vergaderruimte kan door groe-
pen uit de buurt worden gebruikt 
(max. 12 personen) tegen een klei-
ne onkostenvergoeding. Aanvra-
gen kan via info@buurtstation.nl. 
 

Het Buurtstation bestaat geheel uit 
vrijwilligers. De stichting wordt één 
dagdeel per week administratief  
ondersteund door Carla Janmaat.  
Het bestuur van de stichting wordt 
elk jaar gekozen door buurtbewo-
ners op de bewonersavond.  
De volgende bewonersavond is op  
28 oktober 2015. 
 

Het bestuur bestaat uit:  
voorzitter Harrie Kampf,  
vicevoorzitter Paul Houtman,  
penningmeester Ern Ramcharan en 
 de leden Peter Tolenaars en  
Cathelijne Dommerholt. 
 

Betrokken en actieve vrijwilligers 
vormen de zogeheten 'kerngroep' 
van het Buurtstation. Iedere Stati-
onsbuurtbewoner die zich wil in-
zetten voor doelen en/of activitei-
ten van Buurtstation is van harte 
welkom in deze kerngroep. Aan-
melden kan via  
info@buurtstation.nl. 
 

Groot Wijk Overleg 
Het Buurtstation organiseert vijf 
keer per jaar het Groot Wijk Over-
leg (GWO). Dit overleg is bedoeld 
om de leefbaarheid van de Stati-
onsbuurt te verbeteren. Buurtbe-
woners kunnen klachten of ideeën 
direct bespreken met gemeente-
ambtenaren, de wijkagent of de 
woningcorporatie.  
Het Buurtstation zit dit overleg 
voor en let op het nakomen van de 
afspraken.  
Het volgende GWO's is op  
 4 november in Samen Sterk 
(Zieken 103) om 19.30 uur. 
 

Website en digitale nieuwsbrief 
Actuele informatie over de Stati-
onsbuurt en het Buurtstation kunt 
u vinden op de website 
www.buurtstation.nl. Nieuwtjes 
over de buurt, zoals activiteiten en 
bijvoorbeeld gemeentelijke plan-
nen met de buurt kunt u ook lezen 
in onze digitale nieuwsbrief. U 
krijgt deze via de mail als u zich 
hiervoor aanmeldt op  
info@buurtstation.nl . 
 

http://twitter.com/BuurtStation 

Facebook.com/BuurtStation  

Meer informatie 

info@buurtstation.nl 

www.buurtstation.nl 

 

Buurtstation is uw bewonersorganisa-

tie, de organisatie die opkomt voor 

de belangen van de Stationsbuurt en 

diens bewoners. Zonder Buurtstation 

is er geen Groot Wijk Overleg waar 

buurtbewoners met problemen, kri-

tiek en suggesties voor verbetering 

terecht kunnen. Zonder Buurtstation 

zou u dit artikel helemaal niet lezen, 

want dan zou er ook geen wijkkrant 

'Hollands Spoor' zijn.  Maar wij, deel-

nemers Buurtstation, doen nog veel 

meer, zowel aan leuke als aan nuttige 

activiteiten en dat kunt u terugvinden 

in de Wijkkrant, de website, Facebook 

en Twitter. 
 

Dat gebeurt allemaal dank zij een 

team van vrijwilligers die we 'de 

Kerngroep' noemen en waarvan het 

bestuur van Buurtstation een onder-

deel is. Dat bestuur wordt jaarlijks 

gekozen op de bewonersavond waar-

op alle buurtbewoners welkom zijn en 

hun stem uit kunnen brengen.  

 

Voor de vernieuwing, aanvulling en 

verbreding van het huidige bestuur 

zijn we op zoek naar kandidaten.  

En u kunt ons daarbij helpen. 
 

Kent u iemand die volgens u een ge-

schikt bestuurslid zou zijn? Meld het 

ons (naam en contactgegevens) en 

mail dit naar info@buurtstation.nl. 

Wij, het huidige bestuur, nemen dan 

contact op met hem en haar voor een 

verkennend gesprek,  waarin duide-

lijk zal worden of hij of zij kandidaat 

voor het bestuur wil en kan zijn. 
 

Zoals voorheen kunnen mensen ook 

zichzelf aanmelden, tot een week 

voor de bewonersavond van 28 okto-

ber, 

We horen graag van u! 
 

Harrie Kampf, voorzitter Buurtstation 

Aan alle buurtbewoners: 

Kandidaten gezocht 

In het juni/juli-nummer van de Hol-

lands Spoor besteedden we aandacht 

aan het idee van buurtgenoot Willem 

van der Veen voor een muziekpodium 

in het Huijgenspark. Wij vroegen om 

uw reactie. Enkele buurtgenoten 

klommen in de pen. 
 

Ingrid Tieken-Boon van Ostade wil 

geen podium, omdat het Huijgens-

park voor haar goed is, zoals het is. 

Zij schrijft: “Het plein is mooi inge-

richt, met grote bomen die voor scha-

duw zorgen, met banken aan de ran-

den rondom, met stenen verhogingen 

om op te zitten en zelfs met een wa-

terkraan. Het park heeft veel groen, 

een groot grasveld, een speeltuin, 

beelden en een skatebaan. Van bo-

venaf gezien zijn het plein en het 

park al aardig vol, dus waarom zou-

den we er nóg iets in willen proppen? 

Nog iets erbij maakt het alleen maar 

voller, en daarmee nemen de moge-

lijkheden van het plein af in plaats 

van toe en dat moeten we niet willen. 

Een podium midden op het plein 

vormt immers gewoon een extra ob-

stakel voor alles wat er nu al gebeurt, 

gepland en ongepland. Een podium is 

bovendien helemaal niet nodig, want 

optredens vinden er nu ook al plaats. 

Kortom: laten we het plein en het 

park vooral houden zoals het nu is.  

Er kan van alles en het is helemaal 

goed zo!”  

Ook Anne Quaedvlieg is geen voor-

stander. Haar argumenten: “1) over-

bodig en zonde van het geld omdat 

het plein al voldoende mogelijkheden 

tot activiteiten biedt, 2) geluidsover-

last van muziekoptredens, omdat het 

podium vlak voor ons huis dreigt te 

komen, 3) bij geplande optredens 

kan beter ad hoc een podium worden 

gebouwd.” 

Eveline Bernard schrijft: ”Ik vind het 

idee van een muziekpodium wel leuk, 

maar dan alleen voor onversterkte 

muziek! Ik heb een hekel aan herrie 

uit luidsprekers.” 
 

In reactie op deze signalen uit de 

buurt geven Willem van der Veen en 

Harrie Kampf namens het Buurt-

station aan: “Het muziekpodium is 

een idee dat zich in de verkennende 

fase bevindt. Er wordt gekeken naar 

de haalbaarheid van het idee.  

Voorziet het in een behoefte, zou het 

financieel rond te krijgen zijn en hoe 

zou het er uit kunnen zien? Er zijn 

schetsen beschikbaar, zoals die ook 

zijn geplaatst in de vorige Hollands 

Spoor, maar we benadrukken dat de 

keuze voor een ontwerp nog aller-

minst vaststaat en ook nog niet aan 

de orde is. Als het idee doorgang 

vindt zou bijvoorbeeld ook een ver-

plaatsbaar podium een optie kunnen 

zijn. Ons lijkt het een goed idee om 

af en toe in het mooie Huijgenspark 

een orkest of ensemble te laten op-

treden en daar de faciliteiten voor te 

hebben. Wij beseffen goed dat er 

voor elk initiatief in de wijk voor- en 

tegenstanders zullen zijn. Ons plan is 

om eerst te bezien of het idee van 

een muziekpodium überhaupt haal-

baar is en – als dat zo mocht zijn – 

alle voor- en tegenstanders in de 

buurt er goed bij te betrekken.  

Alle argumenten die de reageerders 

noemen kunnen dan aan de orde ko-

men.” 
 

Zie het  eerdere artikel op 

www.buurtstation.nl/wijkkrant. 

Een impressie van de ideeën over een 

muziekpodium zijn te vinden op:  

www.vanderveen.tv/podium.htm 

Discussie over muziekpodium  

in het Huijgenspark 

mailto:info@buurtstation.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:info@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
http://twitter.com/BuurtStation
http://www.facebook.com/BuurtStation
mailto:info@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
http://www.vanderveen.tv/podium.htm
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Beveiligingscamera’s op stations, masten 

met gegevens van telefoongesprekken, 

video’s en foto’s van burgers, sociale media: 

allemaal technische middelen die de politie 

kunnen helpen bij opsporingswerk, om de 

buurt veilig te houden en het optreden van 

de politie scherp te houden. Dat is de realiteit 

in 2015. Het is zaak om hier goed mee om te 

gaan omdat ook de privacy van burgers in 

het geding is. 
 

Gelukkig zijn hier goede afspraken over ge-

maakt. Bij het gebruik van mastgegevens of 

camerabeelden op bijvoorbeeld stations moet 

de rechter toestemming geven. Er moet een 

concrete zaak zijn, een aanleiding die meest-

al ernstig is en waarbij de veiligheid in het 

geding is. Voor het opsporingswerk is het be-

langrijk om de gegevens een tijdje te bewa-

ren zodat we ze later via de rechter kunnen 

vorderen. Ook hier gelden strenge regels 

voor opvraag vanwege de privacy van bur-

gers. 

Wat een hoge vlucht neemt zijn foto’s en vid-

eo’s die burgers zelf maken met hun smartp-

hones. Meestal vormt dit een goede aanvul-

ling op een onderzoek of een klacht.  Een vi-

deo uit een smartphone is meestal een korte 

momentopname, voor foto’s geldt dat na-

tuurlijk helemaal. Daarom zijn er in de prak-

tijk meerdere puzzelstukjes nodig om de 

puzzel compleet maken. Af en toe kan een 

foto of een video natuurlijk wel doorslagge-

vend zijn, bijvoorbeeld als iemand met een 

hamer een auto bewerkt. Maar meestal zijn 

er dus meer bewijsstukken nodig. Als er iets 

in de wijk gebeurt en ik ga er op af, dan zijn 

er vaak omstanders die foto’s maken en 

staan te filmen. Ook mijn eigen optreden 

wordt wel eens gefilmd. Daar heb ik geen 

moeite mee. Het politiewerk moet controleer-

baar zijn: door openheid werken we aan ver-

trouwen. De opkomst van de beeldcultuur is 

een realiteit en de kunst is om daar goed 

mee om te gaan, het materiaal goed te dui-

den en in de juiste context te zien. 
 

Daarnaast zijn er veel andere openbare bron-

nen waar de politie gebruik van kan maken, 

denk aan sociale media als Facebook en 

Twitter. Daar kan je zo bij. Ook hier komen 

we pas in actie als er een concrete zaak is. Er 

zijn voorbeelden bekend waar zaken snel op-

gelost konden worden omdat verdachten op-

zichtig informatie deelden op Facebook. Ik 

heb heel even overwogen om een Twitter-

account te nemen, zodat buurtbewoners me 

makkelijk kunnen bereiken en via tekst of 

foto’s misstanden in de wijk met me kunnen 

delen. Maar het gebruik van Twitter zou be-

tekenen dat ik 24 uur per dag alert moet 

zijn, ook buiten diensttijd. Dat is best heftig, 

hoe mooi Twitter ook kan werken. Maar ge-

lukkig heb ik wel WhatsApp en sms, dus 

mensen, als er iets is, hoor ik het graag! 
 

Simon Daw 

 

Bel bij  

spoedgevallen: 112,  

en anders 0900 8844  

of Meld Misdaad  

Anoniem 0800 7000. 
 

Meer weten over de activi-

teiten van de wijkagenten: 

volg ons op:  

Column 

De Wijkagent 

https://twitter.com/wagstationsbrt  

Met stijgende verbazing hebben we het stuk 

“Een leefbare stad mét vogels, maar hoe?” ge-

lezen (Wijkkrant 38, juni 2015). De projectlei-

der Participatie & Schoon van de gemeente, 

Annelies Wolswinkel-Rebel, uit tal van zorgen, 

maar met haar tips en suggesties komt ze niet 

met maatregelen die echt helpen. In plaats 

van het probleem te proberen op te lossen, wil 

ze het eigenlijk iedereen naar de zin proberen 

te maken, en dat kan nou eenmaal niet. 

Op het Huygensplein wemelt het van de dui-

ven, meeuwen, kauwen en halsbandparkieten, 

en allemaal zorgen ze voor overlast: omdat ze 

krijsen en schreeuwen, de banken en auto’s 

onderpoepen en vuilnis verspreiden. Verder 

stinkt het op het plein en in het park, vooral 

als het even niet heeft geregend. 
 

De ondergrondse containers zijn al een grote 

vooruitgang, en ook worden dagelijks de vuil-

nisbakken geleegd. Als hier ook nog enig toe-

zicht op komt (zie de oproep in de wijkkrant op 

p. 2!), dan valt er in elk geval voor de meeu-

wen niets meer te halen. Alleen, als je ze tien 

meter verderop gaat voeren, wordt dit effect 

natuurlijk weer te niet gedaan. 

En dat is het echte probleem: het voeren van 

de vogels. De duiven, meeuwen en kauwen op 

het plein worden zeker vier tot zes keer per 

dag gevoederd door goedwillende oudjes of 

mensen die van hun oude brood af moeten. De 

duiven krijgen zoveel te eten dat ze beslist 

overvoed genoemd kunnen worden.  

En de meeuwen en kauwen genieten al even 

hard mee. 

Ook de halsbandparkiet is ons een doorn in het 

oog. Met hun gekrijs verdringen ze de andere 

vogels in de wijk. Wist u dat er meer van zijn 

in Den Haag dan in het veel grotere Amster-

dam? En ook dat volgens Vogelbescherming 

Nederland de soort zich zonder bijvoeding 

slechts met moeite zou kunnen handhaven?  

 

We helpen dus met z’n allen die krijsers mede 

in stand te houden, en dat gaat ten koste van 

de kleine en leuke vogels die hier ook nog 

steeds zitten. 

Mevrouw Wolswinkel-Rebel vraagt ons om 

meer tips om wat aan de vogeloverlast te 

doen. Welnu, voer een voederverbod in voor 

centrale plekken in de stad en handhaaf dat. 

Sinds 2008, toen een voederverbod voor 

meeuwen en duiven het in de raad niet haalde, 

is er niets meer gebeurd, terwijl de overlast is 

toegenomen. Uiteenlopende steden in diverse 

landen kennen verboden en forse boetes bij 

overtreding: Venetië, Florence, Heidelberg. In 

Antwerpen bedraagt de boete 350 euro! In Ne-

derland gelden op bepaalde plekken ook boe-

tes, in Groningen bijvoorbeeld, en in Haarlem 

en Rotterdam. Maar hoe zit dat in Den Haag? 
 

Nou vindt niemand het leuk om te moeten 

handhaven, ook de handhavers zelf niet. Daar-

om een tweede suggestie: voorlichting. Laat 

de mensen die met zakken vol oud brood de 

vogels komen voeren, weten dat ze daarmee 

vervuiling van het plein in de hand werken, dat 

zij in feite verantwoordelijk zijn voor de rom-

mel, de smerigheid en de stank op het plein en 

in het park. En dat het ook anders kan. 

Maak het ze daarbij vooral gemakkelijk: zet 

een broodcontainer naast de waterkraan (in 

plaats van ze te verwijzen naar het Tenier-

plantsoen en de Herman Costerstraat: veel te 

ver!), en wijs ze erop dat hun oude brood hier-

door een goede bestemming krijgt, en dat ze 

zo bijdragen aan een beter leefmilieu op het 

plein voor alle gebruikers ervan. 

Tot slot, want de vogeloverlast is natuurlijk 

niet in één klap verdwenen: laat elke dag door 

de gemeentereiniging de banken schoon spui-

ten, zodat iedereen er weer kan zitten. 
 

Ingrid Tieken 

Marinus Potman 

Ingezonden: 

Duiven en meeuwen 

In het voorjaar - Hollands Spoor nr 37 - werd 

mijn artikeltje geplaatst 'Het bewustzijn van de 

Stationsbuurt'. Dat maakte erg veel reacties 

los. Enkele mensen die meer wisten van de 

Haagse oorlogsgeschiedenis, deden mijn ver-

haal over de Stationsbuurt een beetje veront-

waardigd af met “het Oude Centrum was de 

'echte' Joodse buurt”. Maar ook verhalen en 

herinneringen kwamen los. 
 

Zoals het verhaal van een vriendin. Haar ou-

ders die door de woningnood jarenlang met 2 

kleine kinderen bij hun ouders op een kamer-

tje hadden gewoond en die dolblij waren met 

de sleutel van hun eerste woning. “De stoffe-

ring was nog compleet” – want kort daarvoor 

woonde er nog een gezin, inmiddels wegge-

voerd. Maar ook de discussie waarom de Am-

sterdamse Jodenbuurt wél zo onder de aan-

dacht bleef. Daar werden tijdens het laatste 

oorlogsjaar de woningen van hout ontdaan. De 

woningen werden onbewoonbaar, de buurt een 

gatenkaas; tot in de vijftiger jaren was de ge-

schiedenis aan de stad afleesbaar.  

 

 

In Den Haag liep het anders. Waarschijnlijk 

was de woningnood voorafgaand aan de Duitse 

bezetting hier debet aan, maar ook de ge-

dwongen verhuizingen door de aanleg van de 

Atlantikwall en de grote schade door het bom-

bardement op het Bezuidenhout. De leeggeko-

men woningen werden daardoor waarschijnlijk 

weer snel bewoond en verpauperden daardoor 

niet zoals in Amsterdam gebeurde. 
 

Buurtbewoner Marijke Blokland pakte het ver-

haal op en dacht: “Er moet iets gedaan wor-

den.” Dat kan door ‘Stolpersteine’, individuele 

herinneringstenen, in de bestrating op te ne-

men langs de hele route Stationsplein en Stati-

onsweg/ Wagenstraat. Of door op een andere 

manier dit tragische en indrukwekkende ver-

haal van onze buurt te vertalen in het ontwerp 

voor de route van Hollands Spoor naar het 

centrum. Dit idee is al ter sprake gekomen bij 

de ideeën en plannen voor de herinrichting 

openbare ruimte van de Rode Loper. Om hier-

mee te laten zien dat wij genieten van onze 

buurt, maar ons ook bewust blijven van de 

kwetsbaarheid van onze samenleving. 
 

Madeleine Steigenga 

Het bewustzijn van de Stationsbuurt:  
het vervolg 

https://twitter.com/wagstationsbrt
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Eind november wordt Dick de Vries 65 

en is daarmee 50 jaar kapper. Een 

hommage aan niet alleen een getalen-

teerde kapper, maar ook een onderne-

mer die de Stationsbuurt op de kaart 

zet! 
 

Op de hoek van de Stationsweg en de 

Hoefkade zat een oude kapperszaak, 

aftands, met drie heel oude kappers-

stoelen erin. De zaak werd gekocht 

door vader en zoon Limburg, heren-

kappers. Ze hadden al een kappers-

zaak en kwamen overeen dat zoon 

Robert de zaak ging runnen. Het was 

de tijd van Den Haag Beat-stad. Het 

herenkapsel groeide van kort opge-

knipt naar lang haar en andere Haag-

se herenkappers vertikten het om hun 

model aan te passen aan de jonge 

klanten. Dat werd direct een gouden 

tijd voor de net overgenomen heren-

kapsalon Limburg. Van een verlopen 

zaak binnen drie maanden een revolu-

tionaire kapper, die de heren ook lang 

knipte. Robert Limburg werd een be-

kende zaak voor de Haagse bandjes. 

Na drie maanden stonden de klanten 

in de rij voor de deur en moest Lim-

burg wel personeel aannemen. Dick 

deed zijn entree in de kapsalon. Dat 

was in 1968. Vries Kool beschreef en-

kele jaren geleden de geschiedenis 

van deze langstzittende ondernemer 

aan de Stationsweg al uitgebreid in uw 

buurtkrant. 
 

Respect van zijn oude werkgever 

Dick de Vries maakte als 15-jarige zijn 

start bij kapsalon Beijk op de Zwaard-

vegersgaarde in Zuidwest. Aanvanke-

lijk om als leerling de kappers en klan-

ten terzijde te staan. Maar gelukkig 

stelde een vaste klant aan zijn baas 

voor dat zij maar eens door Dick 

moest worden geknipt. En zo werd 

Dick kapper. Deze klant wordt nog 

steeds bij Dick de Vries gekapt. 

Na een paar jaar solliciteerde Dick bij 

Loek en Robert Limburg en tien jaar 

later, in 1978, nam hij de zaak over. 

Op de vraag aan Robert Limburg hoe 

Dick hem beviel als jonge kapper, zegt 

deze: “Ik moest het even aankijken.” 

Maar Dick ontwikkelde zich snel en 

nam - na een periode als bedrijfsleider 

- de zaak over. Robert Limburg (nu 

71), die met veel plezier nog steeds 

een kapperszaak heeft in Rotterdam 

Hillegersberg, heeft nog steeds con-

tact met Dick en met kapsalon Dick de 

Vries. “Ik heb echt respect voor Dick. 

Hij heeft het heel erg goed gedaan, en 

met die shows die ze gaven...” Over 

die shows schreef Hollands Spoor eer-

der: Dick werkte bijna dertig jaar als 

cursusleider voor Wella en gaf, tot in 

Tokyo, kappers les in kniptechnieken 

en showde de door hemzelf ontworpen 

kapsels. 

 

De Stationsweg? Daar ga ik altijd naar 

de kapper 

Toen ik zelf in 1997 naar de Stations-

buurt verhuisde, reageerde een Rijs-

wijkse buurvrouw opgetogen: “De 

Stationsweg? Daar ga ik altijd naar de 

kapper, bij Dick de Vries, de beste van 

Den Haag.” Natuurlijk ging ook ik 

overstag en meldde me voor een knip-

beurt. Een rustige zaak, geen gedoe, 

maar wel elke keer andere kunst aan 

de wand. Zelf ben ik een ‘hopper’: de 

ene keer word ik door Roger geknipt, 

de andere keer door Lena en Dick zelf 

is debet aan mijn huidige 'lang-

geknipte' kapsel. Geen geroddel of 

gemiep, maar wel altijd een praatje 

over de buurt en je gezin; net per-

soonlijk maar niet té persoonlijk, zoals 

je het wilt. De enige keer dat ik Dick 

niets tegen een klant hoorde zeggen, 

was dat zo opvallend dat ik vanuit de 

wasplek even oogcontact maakte, me 

afvragend wie het zachte gekabbel 

van woorden had doen verstommen. 

De blik van één van onze ministers en 

ondergetekende kruisten elkaar. Dick 

knipte zwijgend de haarscherpe lijnen 

die we 's avond op de tv herkenden, 

perfect als altijd. Toen deze klant de 

deur uit was zei Dick: “Er praten de 

hele dag al mensen tegen hem aan, 

dan hou ik mijn mond, heeft hij even 

rust”. 
 

Cesar Zuiderwijk, de drummer 

Er komen meer bekende Nederlanders 

bij Dick. Eén van hen is Cesar Zuider-

wijk. Zoals Dick al 50 jaar kapper is, is 

Cesar al 50 jaar rockdrummer, waar-

van 45 jaar bij Golden Earring. Cesar 

en Dick zijn samen opgegroeid in de 

Rivierenbuurt, daar waar nu het 

Stadsbaken staat, rond het pleintje 

aan het Lamgroen. De bezoeken aan 

Dicks salon zijn voor hem vanzelfspre-

kend: “We zijn opgegroeid als broer-

neven of neefbroers. Ik was enig kind 

en Dick kwam uit een gezin van 10 

kinderen. Bij mij was het stilletjes 

thuis, bij hem altijd supergezellig, dus 

we waren vaak bij elkaar thuis aan het 

spelen, of aan het voetballen in het 

Lamgroen - waar toen nog nauwelijks 

een auto reed - of aan het donderja-

gen op het terrein van de LTS dat ‘s 

avonds verlaten was, reuze spannend. 

We gingen ook vaak met mijn ouders 

heel vroeg naar het strand op de 

fiets. Kortom, we zagen elkaar veel.” 

Dick is nog steeds de favoriete kap-

per van Cesar. “Altijd leuk om de fa-

miliepraatjes door te nemen.” De 

zoons van Dick en Cesar zaten samen 

op school en zijn ook nog steeds be-

vriend. Daarom zien ze elkaar ook 

buiten het knippen om. “We houden 

allebei van lekker tafelen - Von 

(Dick's vrouw) kookt zo vreselijk lek-

ker! - en dan bomen we over onze 

moestuinen. Als Dick geen familie 

van mij zou zijn, zouden wij zeker 

goeie vrienden zijn.” 
 

Thea, een van de vaste klanten 

Een vaste klant van de kapsalon is 

ook Thea, die helemaal niet uit de 

buurt komt: ze woont in de buurt van 

de Frederik Hendriklaan.  

“Ik werk op Schiphol en krijg vaak 

complimenten over mijn haar, de 

kleur en het kapsel, van collega's die 

de mode op de voet volgen. Ze zijn 

dan ook heel erg geïnteresseerd waar 

ik naar de kapper ga en vinden het 

jammer dat het voor hun niet in de 

buurt is.” Thea kent Dick al vanaf haar 

vijftiende, van het uitgaan, en komt al 

zeker 35 jaar in zijn kapsalon. “Het 

leuke is de ligging van de zaak, de 

verscheidenheid aan klanten, van 

tandarts, kunstenaar tot barman. Het 

is er ongedwongen. Ik word altijd door 

Roger gedaan, die is erg goed met de 

verfkleur, doet wat je wilt. Al met al is 

Dick een zeer gedreven succesvolle 

kapper. Chapeau!” 
 

Constance, de overbuurvrouw 

Ook overbuurvrouw Constance vroe-

gen wij naar haar herinneringen. 

“Veertig jaar geleden, ik was toen 26 

jaar, kwam ik op de Stationsweg wo-

nen. Zo werd ik de schuin-tegenover-

buurvrouw van Dick op het brede deel 

van de Stationsweg, met Grietje van 

het hotel, het souvenirwinkeltje met 

een verkoper die altijd chagrijnig was, 

op nummer 170 de treksluiting groot-

handel, Zeeuwse Annie - de kroeg -, 

een drukkerij en nog veel meer onder-

nemers. Ik bleef nog even trouw aan 

mijn kapper in de Prinsestraat; er 

stond toen nog Loek Limburg op de 

pui van de kapsalon. 

“Maar ook toen vond ik dat je solidair 

moest zijn met de ondernemers in de 

Stationsbuurt, dus trok ik de stoute 

schoenen aan en ging bij Dick naar 

binnen. Ze deden het helemaal goed, 

maar ik voelde me wel schuldig naar 

mijn kapster uit de Prinsestraat en 

durfde er zeker een jaar niet meer 

langs te lopen. 

“Langzamerhand leerde ik Dick beter 

kennen. Vooral met het knallen tijdens 

Oud en Nieuw want zoveel particuliere 

bewoners woonden er niet op het bre-

de deel, dat schiep alvast een band. 

En tijdens het knippen vertelde ik wat 

ik allemaal wist over plannen, ideeën, 

leuke en minder leuke zaken van de 

Stationsbuurt en Dick vulde dat weer 

aan met zijn wetenswaardigheden. Bij 

elkaar wisten we bijna alles. 

“De buurt veranderde en opeens leken 

wij met zijn tweeën de enige bewo-

ners van het brede deel van de Stati-

onsweg. Dat schiep een hechte band. 

Het werd een moeilijke tijd en Dick 

kreeg er schoon genoeg van toen alles 

zolang braak bleef liggen. Ik probeer-

de hem dan weer met positieve verha-

len om te kopen. 

“Uiteindelijk denk ik dat Dick en zijn 

vrouw Yvonne en ik, op een vrolijke 

manier, tot elkaar veroordeeld blijven 

op de Stationsweg en dat is geen 

straf. We zullen oud worden op de 

Stationsweg, het kan niet anders.” Ze 

bedenkt zich: “Oh jee, we zijn al oud! 

Dick: met veel plezier en vriendschap 

op naar de 100! Dat gaat ons vast 

lukken.” 
 

Nog een minister 

Vaste klant Maxime Verhagen - was 

minister, is nu voorzitter van Bouwend 

Nederland - kwam bij Dick de Vries via 

zijn vrouw. “Mijn vrouw werd door 

Dick de Vries geknipt. Toen mijn eigen 

kapper ermee ophield, ben ik ook naar 

hem gegaan. Dat is sinds 2001, veer-

tien jaar dus. Dick is een van de wei-

nige kappers waar ik niet in slaap val 

en die niet alleen goed knipt, maar 

ook altijd leuke verhalen heeft en goe-

de muziek draait.  

“50 jaar kapper zijn is natuurlijk een 

felicitatie waard. Dick heeft een ge-

weldige zaak in de Stationsbuurt en is 

een fantastische kapper. De zaak van 

Dick was vroeger een mooie uitzonde-

ring in een beetje vervallen buurt. Hij 

heeft de toon gezet. Nu heeft de 

straat een facelift ondergaan, die 

maakt dat de rest zich aan zijn zaak 

heeft aangepast. Alle momenten zijn 

memorabel bij Dick, want hij heeft 

altijd een goed humeur en zorgt er-

voor dat je altijd goed geknipt de zaak 

uitgaat met goede tips over lekkere 

restaurantjes.” 
 

Dit artikel is geschreven na een tip 

aan de redactie van Roger en Lena, 

die de redactie tipten dat dit wel een 

erg bijzonder jaar is voor Dick - 50 

jaar in het vak - en hem graag met 

een artikel wilden verassen. Zij zelf 

werken ook al erg lang bij Dick de 

Vries: Roger vierde twee jaar geleden 

zijn 25-jarig jubileum, Lena werkt er 

ook al 10 jaar. De redactie feliciteert 

met dit artikel haar prominente buurt-

bewoner!  
 

Madeleine Steigenga 

Dick de Vries, 50 jaar kapper 

Het Haags Kapperscollectief nam - onder 

aanvoering van Dick de Vries midden op 

de foto - al in 1990!!! stelling tegen  

milieuvervuilende cosmeticafabrikanten, 

Dick werd hierover door de NRC geïnter-

viewd in het artikel 'De groene kapper'. 

Dick de Vries & crew 

Thea, vaste klant in de kappersstoel 

De kapsalon, hoek Stationsweg/Hoefkade 
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Vlak voor de zomervakantie studeerde mijn 

neef af in Delft. Nieuwsgierig ging ik naar zijn 

afstudeerpraatje. Tot mijn verrassing bleek hij 

met lof af te studeren op een voor de Stations-

buurt wel erg bekend gebouw: het Grote  

Belastingkantoor. Reden voor een interview 

met Thomas Steigenga. 
 

In de aanloop van ons interview lopen we eerst 

eens rond het gebouw. Als architecten consta-

teren we dat de architect met zorg de bouw-

massa van dit kantoorgebouw probeerde aan 

te sluiten op de lagere bebouwing aan de 

Zuylichemstraat en de Stationsweg. De hoge 

gevel is naar achter gelegd, de schuine aan-

sluiting aan de Zuylichemstraat is 'gestaffeld' 

om zo een kleine maat in de gevel te krijgen. 

Thomas signaleert dat het gebouw technisch 

goed is, het ziet er niet slecht uit na zoveel 

jaar leegstand. 

Toch is 'de buurt' zeer negatief over het ge-

bouw, laat ik Thomas weten. Vanwaar zijn 

keus om juist op deze plek af te studeren? 

“Het moest een kantoor zijn dat leegstond en 

hergebruikt moest worden: de vraag zoals die 

nu aan de bouwwereld gesteld wordt. Ik kende 

dit gebouw en het sloot aan bij mijn idee dat  

ik wilde afstuderen op een vraag die nu, in  

onze eigen tijd, leeft. Hergebruik dus.  

Ik studeerde bij Explore Lab (een afstudeer-

richting van de afdeling Bouwkunde van TU 

Delft, m.s.), waar je de ruimte kreeg om je 

eigen fascinaties te ontwikkelen. Daarnaast 

had ik mijn werk als studentassistent voor een 

collegecyclus waarin het ontwerpen en bouwen 

benaderd werd vanuit het grotere perspectief 

van een 'circulaire' economie. Ik wilde vanuit 

die gedachte werken in een echte situatie en 

nam daarom dit gebouw in de Stationsbuurt 

als uitgangspunt.” 

Een bijzonder gebouw 

Thomas is het nooit gelukt binnen te komen in 

het Belastingkantoor, maar het bestuderen van 

de tekeningen bij Bouw- en Woningtoezicht 

lieten twee lichthoven zien, waardoor het ge-

bouw binnen licht en ruimtelijk is. De verdie-

pinghoogte in het gebouw is wat krap, 2.70m 

tussen vloer en plafond, maar het bleek na 

overleg met de constructeur mogelijk om 

vloerdelen weg te slopen en zo meer mogelijk-

heden en 'ruimte' te creëren. Het gebouw is 

ontworpen op basis van een modulair systeem 

- vanuit een moduulmaat van 90 cm en met  

de twee lichthoven van respectievelijk 9 en 5,4 

meter breed. Heel bruikbaar voor de actuele 

ideeën in de bouwwereld, waar het niet meer 

gaat om recyclen maar om herbruikbaar  

'upcyclen'. En ook om de zich onderscheidende 

technieken waaruit een gebouw bestaat  

- de constructie, de inbouw en de installaties - 

elk vanuit de eigen levensduur en waarde te 

beschouwen. Onafhankelijk van elkaar dus; 

circulaire economie.  
 

De gedachte is het scheiden, en een eigen 

waarde toekennen van de verschillende tech-

nieken waarmee een gebouw een 'gebouw' 

wordt. Nu worden gebouwen in één keer afge-

schreven en gesloopt, omdat een enkel onder-

deel niet meer goed is. Andere onderdelen van 

een gebouw worden dan gesloopt omdat het 

gebouw één geheel vormt, of als één geheel 

beschouwd wordt. De maatvastheid en de mo-

duulopbouw van het Grote Belastingkantoor 

maakte het voor Thomas erg geschikt om zijn 

ideeën verder uit te werken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat brengt de toekomst? 

“Ik wilde dat het nieuwe gebruik van het ge-

bouw optimaal met de Stationsbuurt matchte, 

geen monocultuur-enclave als het Student Ho-

tel, maar de mix aaanvullen die de buurt nu zo 

kenmerkt. Een start-up-campus, woonruimte 

voor de jonge stadsbewoner zonder auto, be-

drijven en winkels. Op het dak kan een restau-

rant komen.” Thomas maakte in zijn plan opti-

maal gebruik van de kwaliteiten van het huidi-

ge gebouw: het makkelijke kolom-grid, de 

lichthoven die atria worden met publieke ruim-

ten. In zijn plan krijgt het gebouw een open 

sfeer, met kleine balkons en het vervangen 

van de huidige gemetselde borstweringen door 

glaspuien. 
 

De Stationsweg, de diversiteit en het stedelijke 

karakter: dat waren zijn uitgangspunten voor 

zijn plan. “Zo is de buurt.” Hij laat met zijn 

studie zien dat het Grote Belastingkantoor de 

potentie heeft onze buurt te spiegelen, en dat 

herontwikkeling van het totale gebouw een 

waardevolle aanvulling kan zijn voor de stad. 

 

Madeleine Steigenga 

 

Het Grote Belastingkantoor, de nieuwste ideeën 

Doorsnede van het plan voor het Grote 

Belastingkantoor, waarin de atria goed 

te zien zijn. (Thomas Steigenga) 

Thomas Steigenga voor zijn afstudeer-

onderwerp. (Madeleine Steigenga) 

Woningen in kleine Belastingkantoor? 
Het Kleine Belastingkantoor bij het Haagse station Hollands Spoor lijkt 

na jaren van verpaupering en achteruitgang gered. Terwijl de hele 

omgeving van het karakteristieke pand werd aangepakt en verbeterd, 

bleef het oude takskantoor lange tijd een 'rotte kies' in de buurt.  

Vastgoedeigenaar Geste Groep had weinig concrete plannen met het 

pand, en verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller moest aandrin-

gen op een snelle ontwikkeling. 
 

Naar blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van PvdA en 

D66 heeft Geste Groep bij de gemeente een beginselaanvraag inge-

diend om er een complex met woningen van te maken. Er komt dan 

horeca of detailhandel op de begane grond en op de verdiepingen één 

tot en met zeven worden 156 zelfstandige wooneenheden gereali-

seerd. 
 

Binnenkort wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Geste wil de 

wooneenheden al in 2016 opleveren. Raadslid Lobke Zandstra (PvdA) 

is blij met de ontwikkeling. Nu is het zaak dat er geen vertraging op 

de lijn komt en het snel wordt gerealiseerd.  

Haagse Kracht-bijeenkomst:  

veel goede ideeën 
Begin juli organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor de Stations-

buurt. Bewoners en ondernemers van de Stationsbuurt discussieerden 

flink met elkaar. Bijvoorbeeld in het thema ‘Leefbaarheid, Verkeer, Vei-

ligheid, Handhaving’: maak je de Stationsweg autoluw, zodat er lekker 

geflaneerd en gewinkeld kan worden? Of gaat de ondernemer dan fail-

liet omdat zijn klant niet in de straat kan parkeren? 

De wijksamenstelling is eenzijdig. Er wonen veel studenten, maar de 

ouderen en gezinnen trekken weg. Een betere woningvoorraad voor ou-

deren zou helpen. En de winkels kunnen ook diverser. De gemeente kan 

sturend optreden door panden aan te kopen en deze te verhuren aan 

winkeliers met een aanbod dat er nog niet is in de buurt. 

Er zijn een heleboel goede en praktische ideeën geopperd. De gemeen-

te gebruikt deze ideeën bij het maken van het gebiedsprogramma voor 

het stadsdeel Centrum. Dat zal gaan over de periode 2016-2019. Wij, 

bewoners en ondernemers, krijgen dat plan voorgelegd op 16 septem-

ber 2015. Hopelijk is de gemeente geïnspireerd door de kracht van de 

Stationsbuurt! 

Barbara Stoeten 
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In het voorjaar waren ineens de bomen 

weg. De kade van het Zieken lag er wat 

bloot bij. In de weken daarna verdwenen 

de lantarenpalen, de bovenleidingen van 

de trams en de rails. Zelfs het Leemman-

netje verliet zijn plek onder de brug. Als 

laatste werd de aanlegsteiger van de his-

torische haven als een soort trekschuit 

richting Rijswijkseplein verplaatst. De 

werkzaamheden aan de Spuibrug en de 

kade van het Zieken waren begonnen. 

De looproute van Zieken naar Centrum 

werd een smalle hindernisbaan over on-

regelmatige stalen platen, waar voetgan-

gers, fietsers, brommers en scooters om 

doorgang vechten. 
 

Stukje geschiedenis  

De Zieke (zoals het water zelf heet) is de 

oudste nog bestaande gracht van de 

stad, samen met het kleine slotgrachtje 

naast het Mauritshuis. Op de Zieke kwa-

men vele beroemdheden, maar ook ge-

wone reizigers, per schip de stad binnen 

met de trekschuit (zie bijvoorbeeld het 

artikel over Mozart in Den Haag op pagi-

na 8). En niet alleen mensen, maar ook 

producten. Bier kon meteen linksaf naar 

de Bierkade. 

Tot 2000 vertrokken hier de schepen van 

en naar Drievliet. Tot de HTM de schepen 

kocht om ze vervolgens nooit te gebrui-

ken. Een paar jaar geleden kwam er een 

aanlegplaats voor onder andere de Ooie-

vaart en de Willemsvaart. Aan het Zieken 

zelf werd een historische haven aange-

legd. 
 

Werkzaamheden fase 4  

(27 juli 2015 tot en met 20 maart 2016) 

De werkzaamheden zijn onderdeel van 

een groter project aan het Spui-Zieken. 

De Spuibrug en de kademuur van het 

Zieken worden vernieuwd. Ze voldoen 

niet meer aan de eisen van deze tijd. De 

halte Bierkade wordt aangepast voor de 

nieuwe trams. Ook is er groot onderhoud 

aan de tramsporen.  

Op maandag 27 juli 2015 is de 4e fase 

van de werkzaamheden aan het Spui-

Zieken gestart. In deze fase wordt de 

brug vervangen, inclusief bruggenhoofd 

en aansluitingen op de kades. De werk-

zaamheden duren tot 21 maart 2016. De 

oude brug wordt eerst weggehaald. 

Daarna wordt een damwand geplaatst. 

Aan de kades vindt metselwerk plaats. 

Daarnaast wordt er een nieuw brugdek 

aangebracht. 

Omleidingen tot en met 20 maart 2016 

Het centrum is in deze fase weer via de 

normale routes bereikbaar. De kruising 

Spui-Schedeldoekshaven is weer volledig 

open.  

Om op het Zieken te komen rijdt u vanaf 

het Spui om over de Bierkade-

Wagenbrug-Groenewegje. 

De bussen van HTM rijden weer de ge-

bruikelijke routes. De trams volgen nog 

wel een andere route.  
 

‘Brug der zuchten’ en ander ongemak 

Een probleem bij de werkzaamheden is 

dat voetgangers niet meer vanaf het Zie-

ken naar het Centrum kunnen lopen. De 

oorspronkelijk neergelegde noodbrug liep 

schuin omhoog en eindigde in een hoge 

trap. Niet haalbaar voor ouderen die 

moeilijk ter been zijn. Vanuit de Crois-

sant werd hiertegen actie ondernomen, 

waarna de trap aan de kant van de Bier-

kade werd vervangen door twee hellin-

gen. 

Bewoonsters van de Croissant hebben de 

noodbrug met hun rollators getest. Hun 

conclusie is dat het op de heenweg best 

haalbaar is. Hun advies is het rustig aan 

te doen en handen aan de remmen te 

houden. Verder vinden ze het gevaarlijk 

dat er toch fietsers en zelfs scooters 

overheen rijden ondanks grote borden 

dat dit niet mag. De brug is bedoeld voor 

voetgangers met hulpmiddelen. Fietsen 

mogen aan de hand meegenomen wor-

den, gemotoriseerde vervoermiddelen 

kunnen via de Wagenbrug rijden. Door 

bewoners wordt de voetgangersbrug nu 

al op zijn Venetiaans de ‘Brug der zuc-

hten’ genoemd vanwege de adembene-

mende hellingen, maar de gebruikerser-

varingen blijven overwegend positief. 
 

Verder geven de werkzaamheden af en 

toe geluidsoverlast, vooral overdag, maar 

ook ’s nachts als de waterpompen een 

constant gebrom laten horen. Ook de 

noodverlichting aan het Zieken houdt 

sommige bewoners uit hun slaap. 
 

Gary van der Heemst 
 

Bronnen: 

Croissant Nieuws (Ton van ’t Oosten) 

Gemeente Den Haag  

(http://www.denhaag.nl/home/

bewoners/) 

Den Haag Direct (Chris Schram)  

(http://www.denhaagdirect.nl) 

 

Werkzaamheden Spuibrug 

TV West hield recent de verkiezing van de 
leukste speeltuin van de regio. 
Ons eigen Oranjeplein hoorde bij de geno-
mineerden voor de Gouden Glijbaan en 
behoort zo tot een select groepje leuke 
Zuidhollandse speeltuinen.  

De prijs ging helaas aan onze wijk voor-
bij. De speeltuin van de Goudse wijk Korte 
Akkeren won. Het Oranjeplein kwam he-
laas niet verder dan de twintigste plaats, 
maar liet alleen al door genomineerd te 
zijn toch tientallen speeltuinen in de regio 
achter zich. 

Oranjeplein genomineerd  

voor Gouden Glijbaan 

De Trap 

De Glijbaan 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/verkeer-en-vervoer/to/Werkzaamheden-SpuiZieken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/verkeer-en-vervoer/to/Werkzaamheden-SpuiZieken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/verkeer-en-vervoer/to/Werkzaamheden-SpuiZieken.htm
http://www.denhaagdirect.nl/author/chrisschram/
http://www.denhaagdirect.nl/
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In de Stationsbuurt wonen verbazingwekkend 

veel kunstenaars. Hollands Spoor heeft de ge-

woonte hen op te zoeken.  

Ditmaal een gesprek aan de keukentafel met 

Saskia Tannemaat op een regenachtige dins-

dagavond over exposeren in Shanghai en man-

nen met een Hello Kitty-tatoeage. 
 

Hoe wordt iemand kunstenaar: is dat lang-

zaam gegroeid of was het al van jongs af aan 

je roeping? 

"Ik was als kind een buitenbeentje: expressief, 

fantasierijk. Toen ik ouder werd ontstond de 

grote wens om kunstenaar te worden. Een film 

over Camille Claudel maakte die wens vastom-

lijnder. Wat ik kon werd in die tijd niet opge-

merkt. Dat komt omdat ik niet goed was in 

binnen de lijnen blijven, letterlijk en figuurlijk, 

en 'slordig' werkte. Toch heeft het er altijd in-

gezeten. Uiteindelijk heb ik een kantoorbaan 

gecombineerd met kunstacademie in de avond. 

Die kantoorbaan heb ik nog lang gehouden, 

maar in 2013 was het voor mij mogelijk om 

die op te zeggen en me geheel aan de kunst te 

wijden. Ik vind ook dat als je kunstenaar wil 

zijn, je je er fulltime op moet storten. Je moet 

heel veel studeren, tekenen, met materiaal 

experimenteren, nadenken, waarnemen et ce-

tera om een eigen stijl te ontwikkelen en te 

groeien als kunstenaar. Ik zit doordeweeks 

echt hele dagen in mijn atelier." 

Je maakt grote tekeningen en schilderijen. Hoe 

omschrijf jij je werk? 

"Als ik het moet samenvatten in een paar 

woorden kies ik voor: expressief, uitbundig, 

grotesk, grillig.  

Bij mij is er geen middenweg. Dat is bewust. 

Het gevolg is dat sommige mensen mijn werk 

vreselijk vinden en anderen erdoor worden 

ontroerd. Het is bijna nooit iets er tussenin, 

maar altijd een uiterste en als het even kan 

met een beetje humor. Dat hoort bij mij en 

mijn werk. Je ziet dat terug in de materiaal-

keuze. Ik zoek de grens op door te werken met 

gescheurd papier, houtskool, veel kleur en ver-

brand materiaal op groot formaat." 
 

En de onderwerpen waarover je schildert, zijn 

die ook heftig? 

"Zeker. Ik ben verslaafd aan de stad, de chaos 

van de stad. In de natuur zou ik geen kunst 

kunnen maken. Als ik van een afstand naar 

mijn werk kijk zijn de onderwerpen heel con-

stant. Het gaat over het lawaai in de wereld, 

hoe mensen in de stad overeind blijven, hoe ze 

bij een groep willen horen maar tegelijkertijd 

uniek willen zijn. Daaronder zitten heel sterke 

gevoelens zoals eenzaamheid, angst, gekte of 

totale overgave aan geluk. Ik werk daarbij met 

sterke contrasten, ook in mijn materiaalkeuze. 

Ik laat me op straat inspireren, bijvoorbeeld 

door een dikke kale man met een Hello Kitty-

tatoeage op zijn voor-

hoofd of een autochto-

ne orthodoxe moslima 

die naast haar niet-

gelovige, hip geklede 

Haagse moeder bood-

schappen doet.” 
 

Wat zijn projecten waar 

je op dit moment mee 

bezig bent? 

"Dat zijn er eigenlijk 

twee. Met een groep 

van acht Haagse kun-

stenaars zijn we uitge-

nodigd voor een exposi-

tie bij het DUOLON 

Museum of Modern Art 

in Shanghai in maart 

2016.  

 

Dit is gaan rollen via een Chinese curator die 

onder meer mijn werk had gezien bij een ten-

toonstelling bij het ministerie van Binnenlandse 

Zaken. Dit is nu heel spannend want het is een 

grote kans, maar we moeten nog wel fondsen 

werven. Op 28 november vindt daarvoor de 

aftrap plaats bij Gemak op de Paviljoensgracht 

bij de Vrije Academie, waar we onder meer 

mensen willen infomeren over ons project en 

werk willen gaan veilen. Daarnaast opent op 

31 oktober in Gouda mijn expositie in de gale-

rie ‘De Ruimte van Rolf’ met als titel:  

"Doe Normaal man!". 
 

En tot slot de vraag die we altijd stellen: wat is 

je band met de Stationsbuurt? 

"Ik heb het grootste deel van mijn leven in 

Den Haag gewoond en deze buurt leek me al-

tijd een fijne buurt om in te wonen. Sinds 2007 

woon ik er ook. Toeval bestaat niet: ook nog in 

een huis dat is ontworpen door een architect 

die ik bewonder en over wie ik in mijn kunst-

academietijd ooit een werkstuk heb geschre-

ven." 

 

Wil je een indruk krijgen van het werk van 

Saskia, ga naar: www.saskiatannemaat.com 

 

Vries Kool 

Interview Saskia Tannemaat: “Bij mij is er geen middenweg” 

De gemeente Den Haag heeft gevraagd of ze de 

naam van de Bazaar willen laten terugkomen in de 

naamgeving. Dat hebben ze gedaan. In juli opende 

‘Bazaar of Ideas’ , onderdeel van de Student Hotel, 

haar deuren. Ook de wethouder van Stadsontwikke-

ling was van de partij.  
 

Naast de naam herinnert alleen het dak nog aan de 

vroegere Bazaar. Luuk van Wijk legt uit dat Bazaar 

of Ideas een landingsplek moet worden voor studen-

ten, freelancers, kleine ondernemers, bedrijven en 

buurtbewoners om te werken, te vergaderen en zelfs 

te feesten. 
 

De grote loungeplek is van alle gemakken voorzien. 

Stoelen, banken, ruimte, snelle Wifi en natuurlijk: 

heel veel stopcontacten. Achter de grote ruimte be-

vinden zich vier kleinere ruimtes voor vergaderingen 

of workshops. De beamers en alle techniek zijn mooi 

weggewerkt in de ruimtes. Topkamer is de ‘Catwalk’: 

een zaal met veel speelse hoogteverschillen en kleu-

ren.  De ruimtes kunnen ook allemaal tegelijk wor-

den gehuurd. Dat doen de gemeente Den Haag en 

de Haagse Hogeschool. Maar ook voor hen geldt dat 

ze niet voor al te veel overlast mogen zorgen in de 

avonduren! 

Bazaar of Ideas 

http://www.saskiatannemaat.com
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Of het nu het splijtend mooie weer was, 

het goede concept, het schilderachtige 

decor van onze mooie buurt, de kwali-

teit van de muzikanten of de voor het 

festival gemaakte reclame is niet duide-

lijk. Feit is dat de 2015-editie van Jazz 

in de Gracht massaal bezocht werd. Zo 

massaal dat achter de rijen publiek de 

muziek soms niet zo goed meer waar te 

nemen was. Op de Bierkade leken het 

soms net de Drie Dwaze Dagen. Gezel-

lig was het sowieso met een drankje in 

de zwoele zomeravondzon op de kade. 

Als er zoveel mensen op je festival af-

komen doe je iets goed en is het een 

groot succes te noemen. De organisatie 

nam met afterparties in het Pathé en 

met een dependance op de Veenkade 

een voorschot op de schaalvergroting 

die nodig lijkt. Een spannende uitda-

ging voor volgend jaar is om het festi-

val uit te breiden en tegelijkertijd de 

intimiteit van concerten te behouden 

die in voorgaande edities het sterke 

punt was.  

Jazz in de Gracht massaal bezocht 

In september was het 250 jaar geleden dat 

Mozart op bezoek kwam in Den Haag. Bijzon-

der voor onze buurt is dat hij precies hier zijn 

eerste stappen op Haags grondgebied zette: 

op het Zieken, ter hoogte van het Groeneweg-

je, kwam hij aan met de trekschuit, hét ver-

voermiddel van die tijd.  
 

De nu nog altijd zo beroemde componist was 

op dat moment acht jaar oud, maar toch al 

behoorlijk bekend. Hij was samen met zijn va-

der, moeder en zijn oudere zus Nannerl van 

veertien op reis door West-Europa. Ruim twee 

jaar eerder waren ze vertrokken van hun huis 

in Oostenrijk. Vader Leopold Mozart had name-

lijk wel door dat zijn kinderen groot muzikaal 

talent hadden. Maar in de 18e eeuw kon je nog 

geen filmpje van je kinderen op YouTube zet-

ten en een online campagne beginnen om door 

miljoenen gezien te worden. Je moest zelf op 

pad, om bij de juiste mensen langs te gaan -

vorsten met name- en ter plekke je kunsten te 

vertonen. 
 

Goede connecties had vader Mozart wel.  

Bovendien had ook het talent van de jonge 

Wolfgang Amadeus Mozart al de aandacht  

getrokken in kranten en via mond-tot-

mondreclame in de betere kringen. Alsof het 

niks was, componeerde de kleine jongen al 

vroeg zijn eigen muziekstukken en kon hij op 

het klavecimbel alles uitvoeren wat je hem 

vroeg, en meer. Hij werd door zijn vader als 

een soort circusartiest aan de mensen ge-

toond, speelde verzoeknummers en maakte 

overal een enorme indruk met zijn improvisa-

tievermogen en muzikaliteit. De reputatie van 

wonderkind snelde hem overal vooruit, zodat 

ze al bij het Franse en Engelse hof waren ont-

vangen. De Hollandse ambassadeur in Londen 

haalt vader Mozart over om ook bij de prins 

van Oranje, prins Willem V, langs te gaan: 

diens zus, prinses Caroline, wil wel eens met 

eigen ogen dat muzikaal talentje zien over wie 

iedereen het heeft. 

 

Optreden aan het hof 

En zo komt het dat de Mozarts op 11 septem-

ber 1765 met de trekschuit uit de richting van 

Rotterdam aankomen in Den Haag. Een week 

later worden ze opgehaald met een koets van 

het hof en geeft de achtjarige Wolfgang  

Amadeus het eerste optreden voor de prins en 

de prinses, waar hij eigen werken en ‘de moei-

lijkste concerten en solo’s van de beroemdste 

meesters’ uitvoert, zoals de Leidse Courant 

beschrijft. Op 30 september staat een open-

baar optreden gepland, maar ziekte 

(waarschijnlijk tyfus) velt eerst Nannerl en 

daarna de kleine Mozart. Tijdens zijn ziekbed 

en ook daarna blijft hij nieuwe werken compo-

neren. Als Mozart op 22 januari 1766 dan ein-

delijk weer een concert geeft, speelt hij alleen 

eigen composities. 
 

Commercieel 

Na een verblijf van ruim een maand in Amster-

dam keren de Mozarts terug naar Den Haag 

om daar op 8 maart 1766 aanwezig te zijn bij 

de inhuldiging van de prins van Oranje tot 

stadhouder Willem V. Den Haag barst bijna uit 

elkaar van de versieringen, saluutschoten,  

gezang, verlichting en vuurwerk. Tijdens het 

feestmaal op paleis Noordeinde levert de fami-

lie een muzikale bijdrage. Voor deze speciale 

dag componeert Wolfgang enkele variaties op 

het Wilhelmus en andere patriottische liederen. 

Al van tevoren laat vader Mozart deze werkjes 

in druk uitbrengen en hij plaatst advertenties 

op 7 en 8 maart, zodat mensen in hun feest-

roes worden verleid om deze te kopen om ook 

thuis te kunnen spelen: aan commercieel in-

zicht ontbreekt het hem niet. 
 

Wolfgang, inmiddels negen jaar geworden, 

componeert nog een stuk of tien aria’s en  

sonates voor prinses Caroline, ze treden nog 

enkele keren bij haar thuis op en dan is het 

half april 1766 echt tijd voor de Mozarts om 

Den Haag en de Nederlanden te verlaten.  

Of ze daarbij opnieuw vanuit onze wijk de  

trekschuit namen, is niet bekend. 

Wist u dat: 

 City Mondial een wandeling door de  

Stationsbuurt heeft uitgestippeld waarbij u 

langs 18 locaties wordt geleid die iets te 

maken hebben het met de Oranjes? Mozart 

komt daarin ook voor omdat hij aanwezig 

was bij de inhuldiging van stadhouder     

Willem V. 

 Het boekje met deze wandeling ‘Oranje op 

het Veen’ sinds 11 september beschikbaar is 

bij City Mondial? 

 Van 10 t/m 15 september het festival     

Mozart in Den Haag werd gehouden: 

www.mozartindenhaag.nl? 

 Mozart onder andere verbleef in een her-

berg tussen het huidige stadhuis en de    

Primark? Daar, op Spui 44, is een plaquette 

aangebracht ter nagedachtenis aan zijn ver-

blijf. Het gebouw waarin de Primark is ge-

vestigd, is om deze reden ‘Amadeus’ ge-

noemd. 
 

Annemarijke Jolmers 
 

Bronnen:  

1) ‘Wolfgang Amadeus Mozart in de Lage La-

nden’ door Jos van der Zanden,  

2) brochure ‘Oranje op het Veen’, City Mondi-

al / Hofcultuur,  

3) http://anemaa.home.xs4all.nl/ges/

personen/den_haag_mozart.htm. 

 

 

Mozart op het Zieken 

Op 6-11-1956 

werd in de Nieu-

we Kerk op de 

hoek van Spui en 

Kalvermarkt de-

ze gedenkplaat 

onthuld ter her-

innering aan het 

verblijf van  

Wolfgang  

Amadeus Mozart 

in een naburig 

huis.  

http://www.mozartindenhaag.nl
http://anemaa.home.xs4all.nl/ges/personen/den_haag_mozart.htm
http://anemaa.home.xs4all.nl/ges/personen/den_haag_mozart.htm
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Spinozahof #here to stay:  

Naast tuinieren ook educatie 
 

Sinds maart vorig jaar is onze buurt verrijkt met 

de Spinozahof. Sacha Winkel, een van de initia-

tiefnemers, vertelt nog een keer hoe het alle-

maal begon: 
 

“De Spinozahof ligt op de aanlooproute naar de 

Doubletstraat, een beetje een rafelige plek. Sta-

edion wilde er relatief dure woningen gaan neer-

zetten. Ze kregen de woningen niet verkocht. 

Het terrein lag tot ergernis van veel buurtbewo-

ners braak en vervuilde enorm. Tweemaal heb-

ben we met buurtbewoners het terrein schoon-

gemaakt, vooral om te laten zien wat voor rot-

zooi er steeds weer wordt neergegooid. Een terrein kun je als woning-

bouwvereniging niet zo lang braak laten liggen, vonden wij en vond 

uiteindelijk Staedion ook. Verschillende buurtbewoners kenden ons van 

de groene plantenbakken in de wijk en spoorden ons aan op dat braak 

liggende terrein iets te doen met moestuinen, waar ik zelf trouwens 

oorspronkelijk meer dacht aan een tennisbaan.  

Uiteindelijk is de Spinozahof er gekomen met een contract voor voor-

lopig 3 jaar, of zoveel eerder als de grond verkocht is of Staedion zelf 

wil bouwen…... We zijn nu anderhalf jaar verder. Sacha over de tus-

senliggende periode: “We hadden een vliegende start. Op de eerste 

dag dat we open waren was het koud en regenachtig en we hadden 

bijna geen reclame gemaakt. Het enige wat we hadden was kort van 

tevoren bezorgde grond. Toch stond er een enorme rij voor de deur te 

wachten. Inmiddels zijn er ca. 35 tuintjes waarin ca. 60 buurtgenoten 

vanuit verschillende culturen, straten en achtergronden aan het werk 

zijn. We hebben op dit moment niet meer plaats.  
 

Wat nu vorm begint te krijgen is het tweede deel van het plan: een 

educatiecentrum voor duurzaamheid. De eerste stappen daarvoor zijn 

met behulp van subsidies en giften gezet. Ook de Piet Vinkprijs die we 

vorig jaar ontvingen is een morele en financiële steun in de rug. In-

middels hebben we een tweedehands kas gekocht en er is een sys-

teem om regenwater op te vangen. Nu moeten we nog de slag maken 

van deze losse elementen naar het educatiecentrum voor duurzaam-

heid dat ons voor ogen staat.  

Een van onze uitgangspunten is draagvlak en betrokkenheid vanuit de 

buurt. Daarom roepen we alle buurtgenoten op om mee te denken 

over het educatiecentrum.”  
 

Is je interesse gewekt, lees dan de oproep elders op deze pagina.   
 

Vries Kool 

 

Zonnepanelen zoeken buurtbewoners 
 

Overal in Nederland schieten zonnepanelen spreekwoordelijk uit de 

grond. Veel huizenbezitters die duurzaamheid nastreven maken de 

rekensom en investeren in zonne-energie. Maar er zijn ook huizenbe-

zitters in de Stationsbuurt van wie het huis zich niet leent voor zon-

nepanelen en huurders van wie de woningbouwcorporatie niet mee-

werkt aan duurzame energievoorziening.  
 

Voor hen liggen er kansen in de Van der Duynstraat en de Van 

Hogendorpstraat, boven op het complex rond de binnen-

tuin. De VVE van het, in de jaren dertig voor de arbeider ge-

bouwde, complex heeft een plan uitgewerkt voor de plaatsing 

van zonnepanelen op de 2500 m2 tellende daken. 
  

Omdat het plan zorgt voor meer energie dan de bewoners van het 

complex verbruiken is de VVE op zoek naar buurtbewoners die hun 

zonne-energie op het dak van de buren willen opwekken.  
 

Heb je interesse om mee te doen met dit initiatief en te delen in de 

kosten én opbrengsten van onze zonnepanelen, neem dan contact op 

met Tim Lumens, info@070energiek.nl . 

Duurzame Stationsbuurt 
 

Spinozahof #here to stay:  

Educatiecentrum voor duurzaamheid  
 

De Spinozahof heeft nu circa 40 tuinierders, dat kunnen er niet veel 

meer zijn omdat de grond om te tuinieren ontbreekt. Er is nog wel 

een deel bestraat (noodzaak) dat nu eigenlijk nog niet goed benut 

wordt voor de buurt. Dat is zonde!!  
 

Daarom is er in de afgelopen tijd hard nagedacht over een uitbrei-

ding van activiteiten van de Spinozahof naar de buurt. Dus ook voor 

mensen die niet tuinieren.  

Het volgende is bedacht: het opzetten van een educatiecentrum voor 

duurzaamheid. Dat past heel goed op deze plek.  
 

De eerste stappen zijn al gezet, denk aan de compostbakken, de re-

genwateropslag, de grachtenwater tonnen. Scholieren van het Haags 

Montessori Lyceum hebben al een proefles gevolgd op de Spinozahof. 

Zij vonden het super! De gemeente juicht het plan toe en ook fonds 

1818 is enthousiast.  
  

Met de komst van een educatiecentrum voor duurzaamheid en een 

programmering daaromheen kan de Spinozahof een grotere rol spe-

len in de buurt.   
 

Wij verwachten dat minimaal 600 verschillende personen per jaar in 

aanraking te kunnen brengen met duurzaamheid.  
 

En misschien is dat wel zo belangrijk voor de stad dat de  
Spinozahof kan blijven bestaan op deze plek!  
(En mocht dat niet kunnen, geen nood: het educatiecentrum wordt 

opgebouwd uit prefab elementen. Als het moet verhuizen we naar 

een andere geschikte plek in de buurt!)  
 

Natuurlijk zijn voor het uitwerken van de plannen mensen nodig die 

actief willen meedenken en willen meedoen.  

 

Wat moet er gedaan worden:   

 voorlichting aan buurtgenoten,  

 advies vragen aan buurtgenoten  

 lobbyen met gemeente ambtenaren en raadsleden,   

 aanvragen van fondsen en subsidies  

 aanvragen Europese subsidies  

 lobbyen met bedrijven die ons de duurzame materialen voor de 

bouw van het centrum willen leveren. Denk aan zonnepanelen, 

groene daken, eco toiletten, ecologische isolatie, superhoog ren-

dement glas etc.  

 het gezamenlijk plannen en bouwen van het centrum 

   

Ben jij zo iemand? Laat het ons weten en schrijf een mailtje naar  

info@LUSTHOFxl.nl . 

mailto:info@070energiek.nl
mailto:info@LUSTHOFxl.nl
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De eens zo rustige Van der Duyn-

straat wordt tegenwoordig geteis-

terd door een constante stroom 

autoverkeer. Behalve dat de auto’s 

vaak te hard rijden, leidt het tot 

nog veel meer problemen in deze 

woonstraat. De bewoners zijn al 

jaren met de gemeente in de slag 

voor een oplossing. Hollands 

Spoor spreekt met drie van hen. 
 

Atila Akin, Jettie Bouman en Mari-

ette van Rijn zijn drie leden van 

het verkeerscomité, dat in totaal 

uit tien bewoners bestaat. De drie 

vertellen kalm, met af en toe een 

lachsalvo, over de situatie in hun 

straat. Het zijn ‘nette mensen’. 

Maar tussen de regels door wordt 

wel duidelijk dat ze het helemaal 

zat zijn. “Automobilisten gebruiken 

dit als sluiproute sinds in 2011 het 

VerkeersCirculatiePlan (VCP) werd 

ingevoerd”, verklaart Atila. “Het 

zijn er heel veel, ze rijden te hard. 

Kinderen met fietsjes wijken uit 

naar de stoep: het maakt de 

straat onveilig.”  

Ook dumpen automobilisten ge-

makkelijk hun afval: “Laatst werd 

ik weer wakker van meeuwenge-

krijs”, vertelt Jettie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Middelvinger 

Atila: “Het brengt ook geluidsover-

last met zich mee. Met de ramen 

dicht is het autogeluid binnen nog 

steeds 60 decibel; dat is het ni-

veau van een gesprek. En dat 

komt je huis binnen! Veel bewo-

ners slapen niet meer aan de 

voorkant van hun huis.” Mariette 

vult aan: “Het is nu ook veel vie-

zer in huis, van het fijnstof.”  

Bovendien hebben de automobilis-

ten geen enkel geduld. Mariette: 

“Je krijgt getoeter, of de middel-

vinger, wanneer je aan het inpar-

keren bent of als ik met de fiets 

richting de Stationsweg wil – wat 

gewoon toegestaan is. Er breekt 

soms bijna ruzie uit. Nee”, stelt 

zij, op zijn Haags gezegd, “de situ-

atie in de Van der Duynstraat is 

echt bij de bolle spinnen af.” 
 

Sluiproute 

Kortom: de Van der Duynstraat is 

onveilig, onrustig en vies. En dat 

was een paar jaar geleden nog 

niet zo. De bewoners kennen hun 

straat langer dan vandaag: ze wo-

nen er sinds 1993 (Mariette), en 

1999 (zowel Jettie als Atila). 

Voor hen is er geen twijfel moge-

lijk: het VCP is de oorzaak van de 

toename in verkeer. “Dit is de eni-

ge straat die je vanaf de Stations-

weg mag inrijden. Sinds het VCP 

wordt dit als sluiproute gebruikt.  

 

 

Voor die tijd had nog niemand van 

deze straat gehoord!” Hun oplos-

sing is simpel: draai de rijrichting 

om. Dan worden auto’s gedwon-

gen om de officiële route te vol-

gen, vanaf de Oranjelaan de Hoef-

kade op. “Zo is het VCP bedoeld”, 

weet Atila, “ik heb de tekening 

nog liggen waarop de routes zijn 

ingetekend.” 
 

Geen oplossing 

Contacten met de gemeente zijn 

er al vaak geweest. “De toenmali-

ge wethouder ontkende gewoon 

dat dit een sluiproute is.” Uiteinde-

lijk is twee keer een meting ge-

houden van al het verkeer dat 

door de straat rijdt. De eerste 

wees uit dat de gemiddelde snel-

heid te hoog is. Er werden 30 km-

borden geplaatst en markering 

aangebracht waardoor de straat 

smaller lijkt. Uit de tweede meting 

bleek dat de gemiddelde snelheid 

was verlaagd van 38 naar 32 km 

(nog steeds te hard). Daarmee 

vindt de gemeente de situatie wel 

opgelost. “Maar”, zeggen deze 

drie, “als uit een enquête blijkt dat 

95% van de bewoners overlast 

ondervindt. En als uit die ver-

keersmetingen ook blijkt dat 20% 

van het verkeer bestaat uit bestel-

busjes en zelfs vrachtwagens – 

geen bestemmingsverkeer dus. 

Als ook de tegels van de inrit bij 

de Stationsweg al uit hun voegen 

zijn gerukt door het vele verkeer. 

En de verf van het 30 km-sein 

op de weg, na twee jaar al tot 

het onleesbare is vervaagd.  

Als iedereen die wij spreken óók 

heeft gemerkt dat er meer ver-

keer is van de Stationsweg via  

onze straat richting 

Slijpmolen….”  

Dan wordt het tijd dat 

er écht wordt geluis-

terd naar de klachten 

uit de Van der Duyn-

straat. Deze mensen 

zijn geen beroeps-

zeikers’ die niets an-

ders te doen hebben. 

 

 

 

 

Het verkeerscomité heeft afzon-

derlijke raadsleden benaderd, wat 

al twee keer heeft geleid tot 

schriftelijke raadsvragen door in 

totaal vijf politieke partijen. Dit 

najaar verwachten ze een nieuwe 

ontwikkeling in deze trieste soap: 

dan zal hun straat een officieel 

agendapunt worden in de gemeen-

telijke Commissie Leefomgeving. 

Als dat niets oplevert zal er niet 

veel geduld meer over zijn onder 

de bewoners. Ze denken al aan 

ludieke acties zoals het organise-

ren van straatfeesten. “Dan mo-

gen we de straat afsluiten voor 

verkeer!”, lacht Mariette. Op hun 

voorstel aan de gemeente om de 

rijrichting om te keren is volgens 

hun geen serieuze reactie geko-

men. “Dat willen ze niet, is het 

enige wat ze zeggen.” 
 

Oproep aan omwonenden 

Woont u in de Slijpmolen, Gortmo-

len, Repelaerstraat en de andere 

straten in de buurt? U bent van 

harte welkom om samen te wer-

ken met het verkeerscomité van 

de Van der Duynstraat. Misschien 

heeft u zelf overlast of wilt u ge-

woon meedenken en meewerken: 

meld u aan via verkeervander-

duynstraat@hotmail.nl  

(dus niet .com!).  
 

Meer informatie op de Facebook-

pagina van het comité:  

https://www.facebook.com/pages/

Van-Der-Duynstraat-Den-

Haag/805063902848314?  

(of zoek op Facebook naar Van der 

Duynstraat Den Haag).   

 

Annemarijke Jolmers 

Bewoners Van der Duynstraat:  

“Keer rijrichting om en maak eind aan sluiproute” 

Jettie Bouman,  

Mariette van Rijn  

en Atila Akin lachen 

hier wel, maar zijn 

het vele verkeer in 

hun straat nu wel zat. 

mailto:verkeervanderduynstraat@hotmail.nl
mailto:verkeervanderduynstraat@hotmail.nl
https://www.facebook.com/pages/Van-Der-Duynstraat-Den-Haag/805063902848314?
https://www.facebook.com/pages/Van-Der-Duynstraat-Den-Haag/805063902848314?
https://www.facebook.com/pages/Van-Der-Duynstraat-Den-Haag/805063902848314?
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Patricia Haverkort, Coördinator  

Burenhulpcentrale Centrum 

p.haverkort@zebrawelzijn.nl 

06-43395222 

Buurtcolumn 
 

Hollen of stilstaan 

De Rode Loper is van de baan. De Loper Oude Cen-

trum komt er aan.  

Dus mogen we suggesties doen voor straatstenen, 

lantaarnpalen, bankjes, parkeerplaatsen, gevels, 

verkeersstromen en allerlei andere dingen die met 

het gebruik en het beeld van de openbare ruimte 

te maken hebben.  

In het bijzonder voor de Stationsweg. De project-

naam verandert. Het doel blijft hetzelfde: het op-

schonen van het rommelige straatbeeld.  

Ik ben benieuwd hoeveel jaar praten en hoeveel 

wethouders het uiteindelijk gaat duren voordat dit 

wordt bereikt. Wordt het deze keer hollen of weer 

stilstaan? 

Laat ik eens optimistisch zijn. Stel we zijn het snel 

met elkaar eens en het is over drie jaar klaar.  

De Stationsweg ziet er prachtig uit en is handig in 

gebruik. Verandert dan ook ons gedrag? Als vrouw 

die af en toe op hoge hakken de schuin aflopende 

stoep op de Stationsweg trotseert, valt me  - naar 

de grond kijkend om niet te struikelen - altijd weer 

op, dat er meer uitgespuugde plakkaten kauwgom 

op de stoep liggen dan klinkers. En niet te verge-

ten de fluimen. Je moet nog uitkijken dat je niet 

uitglijdt ook. Stel er ligt een mooi recht natuurste-

nen trottoir. Zullen we onze kauwgom dan wel in 

de prullenbak gooien en de rochels naar de slok-

darm of in een papieren zakdoek laten glijden?  

Stel er staan overal prullenbakken en ondergrond-

se afvalcontainers. Niet het meest leuke straat-

meubilair, maar goed. Bellen we dan wel de ge-

meente als ze vol zijn en als we groot vuil hebben 

dat er niet in past? Als er broodcontainers staan, 

gooien we dan geen brood meer in het park om de 

vogels te voeren? Hoeveel fietsenrekken en -

stallingen zijn er nodig, om iedereen zo ver te krij-

gen daar netjes zijn fiets in te zetten?  

Als de gevels gestukt zijn met goud, wordt er dan 

geen lelijke graffiti meer overheen gekladderd?  

Investeren de winkeliers dan wel in fatsoenlijke 

gevelborden? En ontstaat er dan wel een gevari-

eerder winkelaanbod? 
 

Ik ben geen gedragswetenschapper, maar ik denk 

wel dat dit invloed heeft. Ik hoop het in ieder ge-

val. Zelf vind ik het eerlijk gezegd eigenlijk niet 

meer zo heel erg belangrijk wat voor lantaarnpalen 

er in mijn woonomgeving staan, of er beton of 

steen op de weg ligt, van welke kant het verkeer 

komt en dat er vijf minuten nadat de glazenwasser 

is geweest alweer vogelpoep op mijn raam zit.  

Als ik het nieuws kijk of de krant lees, realiseer ik 

me wat een bofkont ik ben dat ik in de Stations-

buurt woon. Ik woon hier veilig en met veel plezier 

en ga daarom met respect met mijn huis en de 

openbare ruimte om. Mijn enige suggestie en wens 

is, dat alle andere buurtbewoners en passanten dit 

ook doen. Met of zonder Rode of Oude Loper. Dit 

zou qua rommeligheid al een wereld van verschil 

zijn. 

Bij het schrijven van deze columns realiseer ik me, 

dat ik steeds meer in herhaling begin te vallen. De 

gemeente, de Rode Loper, de afvalcontainers, het 

brood, de kauwgom, de fluimen, de fietsen en ons 

buurtgedrag heb ik allemaal al eens in een afzon-

derlijke column behandeld. Evenals het belasting-

kantoor, de hondenuitlaat-problematiek, het win-

kelaanbod en burgerparticipatie.  

Daarom lijkt het me goed, dat na vier jaar weer 

eens iemand anders (al dan niet kritische) buurt-

columns gaat schrijven. Net zoals het hopelijk goed 

is, dat weer eens een andere wethouder een lang-

lopend project in de Stationsbuurt nieuw leven in-

blaast. Wie wil? 

Dank voor het lezen. 

Franka Korteweg 

Begeleiden en Rijden groot succes 
 

Vorige editie heeft er een oproep voor de ‘Begeleiden en Rijden’-dienst in de krant ge-

staan. Deze editie wil ik u iets over de praktijk vertellen. 
 

Nu we voorzichtig de eerste leden hebben mogen inschrijven en inmiddels 11 vrijwilli-

ge chauffeurs hebben aangenomen, zijn de eerste ritjes met begeleiding reeds ge-

maakt. 

Ons wordt nu duidelijk dat deze nieuwe dienst het verschil zal maken voor de leden. 

Leest u even mee? 
 

Een lang gekoesterde wens van een oudere dame was, om weer eens een kopje koffie 

in gezelschap op het strand te drinken. Mevrouw ziet steeds meer mensen in haar om-

geving wegvallen en haar mobiliteit is zo kwetsbaar geworden dat zelf naar het strand 

gaan helaas niet meer mogelijk is. Vrijwilliger Fred heeft dit wel weer mogelijk ge-

maakt. 

Een oudere dame wier gezondheid in snel tempo hard achteruit was gegaan, is samen 

met vrijwilliger Barend - wonend in de Stationsbuurt - naar de begraafplaats gegaan. 

Barend heeft geholpen het graf van haar overleden dierbare weer netjes te maken. 

Voor beiden was het een bijzondere dag. 

Een dame die moest worden opgenomen in het ziekenhuis en hier behoorlijk tegenop 

zag, slecht ter been en met een koffer bij zich, is vroeg in de ochtend om 06.50 uur 

opgehaald door Mirjam. Ontspannen en ruim op tijd kwam zij veilig in het ziekenhuis 

aan, waarna Mirjam haar weg kon vervolgen naar haar werk. 
 

Alle vrijwillige chauffeurs hebben een Verklaring Omtrent Gedrag. Wilt u ook lid wor-

den? Voor meer informatie zijn de vrijwillige helpdeskmedewerkers dagelijks bereik-

baar van 09.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 070 2052700. 
 

Burenhulpcentrale 

De Burenhulpcentrale kent vergelijkbare bijzondere verhalen. Te veel om allemaal op 

te noemen, dus hier volgt een kleine greep: mensen helpen elkaar bij het instellen van 

de tv-zenders, maken elkaar wegwijs op de computer, helpen bij het ophangen van 

lampen of schilderijtjes. Gaan samen met mensen met de taxibus op stap, helpen el-

kaar met snoeien of ander klein tuinonderhoud. 
 

Meer informatie? De vrijwilligers: Jeannette, Debbie, Rik, Anthony en David staan u 

graag te woord en helpen u de juiste buurtgenoot te vinden. 
 

De locaties Burenhulpcentrale zijn dagelijks bereikbaar: 

Locatie De Burcht: 070 2052600 

Locatie Parada: 070 2052210 

Locatie Heldenhoek: 070 2052644 

Locatie Julianakerk: 070 2052290 

Mocht er op een locatie niemand aanwezig zijn dan staat de telefoon van de Buren-

hulpcentrale doorgeschakeld naar locatie De Burcht en zal tel. 070 2052600 sowieso 

altijd bereikbaar zijn. 
 

Patricia Haverkort, coördinator Burenhulpcentrale en Begeleiden en Rijden Centrum, 

Stichting Zebra. Tel. 06 43395222, p.haverkort@zebrawelzijn.nl. 

www.burenhulpcentrale.nl 

Hara-O-Yoga in de Stationsbuurt  
 

Vanaf 6 oktober geeft Marjanne van Ruijven wekelijks lessen Hara-

O-Yoga in de Boeddhistische tempel Rabten Jigme Ling aan de Stati-

onsweg 98. Marjanne heeft al meer dan 20 jaar ervaring met yoga 

en het geven van yoga-lessen. Haar enthousiasme voor yoga is nog 

altijd even groot en zij wil dit enthousiasme graag overbrengen.  

 

Hara-O-Yoga is een vorm van yoga waarin veel aandacht wordt besteed aan je buik 

( Hara). De buik is het middelpunt van je lichaam, belangrijk voor een natuurlijke hou-

ding en beweging en innerlijke rust. Hara-O-Yoga is er voor iedereen die energieker 

wil worden, beter in contact wil komen met zijn lichaam of spanningen wil loslaten. 

Dus na een uur yoga voel je je energiek én ontspannen. Heerlijk!!!! 
 

De lessen zijn wekelijks op dinsdag om 10.00 uur. Indien er animo voor is, komt er 

aansluitend om 11.30 uur een seniorengroep speciaal voor deze groep en leeftijd.  

Ook zijn er nog mogelijkheden voor andere tijden. 
 

Ben je geïnteresseerd en wil je meedoen? Kijk dan op Marjanne's website: 

www.klas2b.nl of neem geheel vrijblijvend telefonisch contact met haar op via  

070-7533509. 

nieuwtjes 

mailto:p.haverkort@zebrawelzijn.nl
mailto:p.haverkort@zebrawelzijn.nl
http://www.burenhulpcentrale.nl
http://www.klas2b.nl
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