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11 november is de dag ... 

dat in het Huijgenspark de 

traditionele Sint Maarten-

optocht plaatsvindt.  
 

Sint Maarten zoekt buurt-

genoten die zin hebben 

om mee te denken en te 

helpen bij de editie van 

2017. 
 

Heb je belangstelling? 

Laat een berichtje achter op de Facebookpagina Sint 

Maarten Huijgenspark of stuur een mail naar  

sintmaarten.huijgenspark@gmail.com 

Sint Maarten  

zoekt vrijwilligers 

 

Pagina 9 

is een ander woord voor een bonte stoet 

van toezichthouders en controleurs van 

overheidswege die checken of voorbijgan-

gers aan alle denkbare regels voldoen.  

 

Voelt u zich veiliger in de Stationsbuurt 

als u ze ziet? Of juist onveiliger?  

Pagina 3   

Handhavingsacties 

1 november  
bewonersavond 

Met de verkiezing van het nieuwe Buurtstation bestuur   

Na afloop van het Leefbaarheidsoverleg,  

ongeveer 21.00 uur, Bazaar of Ideas, Hoefkade 11. 
  

Via onder meer de website zal hierover te zijner tijd 

meer informatie te vinden zijn. www.buurtstation.nl. 
zie pagina 2 

Hollands Glorie 
1 juli in het Huijgenspark tijdens  

The Hague Cultural Parade & Festival  

Pagina 6 Pagina 8 Food Festival 
in het Huijgenspark, waar de geit gelukkig 

werd gespaard van het menu           

de Ellips 
kreeg kleurrijke muurschilderingen. 

Wat vinden bewoners ervan? 

mailto:sintmaarten.huijgenspark@gmail.com
http://www.buurtstation.nl
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Advertenties  
Hollands Spoor is een krant op 
A3-formaat van 12 pagina’s en 
verschijnt 4 keer per jaar in een 
oplage van 4.000 stuks.  
 

De krant wordt huis-aan-huis  
bezorgd in de Stationsbuurt  
en bij 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 
 

Inclusief gratis hulp bij de  

opmaak van een advertentie.  
 

Aanleveren als plaatje (jpg, png, 

gif), of als tekst-bestand of pdf. 

Een pdf wordt iets minder 

scherp. 
 

Privé berichten zoals wensen, 

aankondigingen, oproepen,  e.d. 

kunnen ook als advertentie ge-

plaatst worden.  
 

hs@buurtstation.nl 

 

Bewonersorganisatie Buurtstation 
Bewonersorganisatie Buurtstation is 
een stichting die op neutrale grond-
slag een goed woon-, werk- en leef-
klimaat in de Stationsbuurt bevor-
dert. De belangen van de bewoners 
staan hierbij voorop. 
 

Buurtstation is op maandag van 10.30 
- 13.00 uur bereikbaar in  Buurthuis 
Parada, Van Limburg  
Stirumstraat 280.  
info@buurtstation.nl. 
 

Buurtstation bestaat geheel uit vrij-
willigers. De stichting wordt één dag-
deel per week administratief  
ondersteund door Carla Janmaat.  
Het bestuur van de stichting wordt 
elk jaar gekozen door buurtbewoners 
op de bewonersavond.  
 

Het bestuur  
bestaat vanaf 1 januari 2017 uit:  
Paul van Achterberg (voorzitter), Nol 
Witte (voorzitter), Ern Ramcharan 
(penningmeester), Anand Ramsaroep 
(algemeen bestuursleden). 
 

Betrokken en actieve vrijwilligers  
vormen de zogeheten 'kerngroep' 
van het Buurtstation. Iedere Stations-
buurtbewoner die zich wil inzetten 
voor doelen en/of activiteiten van 
Buurtstation is van harte welkom in 
deze kerngroep. Aanmelden kan via 
info@buurtstation.nl. 
 

 
Leefbaarheidsoverleg  
Het Buurtstation organiseert vijf keer 
per jaar het Leefbaarheidsoverleg.  
Dit overleg is bedoeld om de leef-
baarheid van de Stationsbuurt te ver-
beteren. Buurtbewoners kunnen 
klachten of ideeën direct bespreken 
met gemeenteambtenaren, de wijk-
agent of de woningcorporatie.  
 

Het volgende Leefbaarheidsoverleg 
op woensdagavond 1 november, 
aanvang 19.30 uur in de Bazaar of 
Ideas, Hoefkade 11. 
 

Ontwikkel Atelier  
op dinsdagavonden:   
26 september en 28 november, 
aanvang 19.30 uur in de Bazaar of 
Ideas, Hoefkade 11. 
 

Website en digitale nieuwsbrief 
Actuele informatie over de Stations-
buurt en het Buurtstation kunt u  
vinden op de website:  
 

www.buurtstation.nl. 
 
 

Informatie en contact: 

info@buurtstation.nl . 

http://twitter.com/BuurtStation 

www.facebook.com/2buurtstation 

 

12e jaargang nr. 4 

p/a Buurthuis Parada 

Van Limburg Stirumstraat 280  

2515 PT Den Haag  
 

Redactie:  
Vries Kool  

Annemarijke Jolmers 

Madeleine Steigenga  

Angelina Adam 

tekeningen: 

Suzanne van Soest  
 

samenstelling en lay out:  

Gary van der Heemst 
 

Advertenties, reacties en kopij: 

hs@buurtstation.nl 
 

Volgende editie 

        Bezorging         deadline 

nr.48 half december    1 december 
 

De krant is digitaal te vinden op de 

website van het Buurtstation: 

www.buurtstation.nl 

Wijkkrant Stationsbuurt 

Van het bestuur van  

bewonersorganisatie Buurtstation 
 

De zomer ligt inmiddels alweer achter ons, maar we kunnen, ondanks 

het wat matige weer, terugkijken op een prachtige periode. Steeds meer 

organisaties (h)erkennen de pracht van de wijk én de grachten; met on-

der andere de Haagse Culturele Parade, The Hague Food Festival, Jazz 

in de Gracht en de HOPweek (de introductieweek voor nieuwe ‘Leidse’ 

studenten) werd onze wijk dit jaar dan ook goed bezocht. 

 

Het kan buurtbewoners niet ontgaan zijn: er wordt nogal wat vernieuwd 

en gebouwd in de Stationsbuurt. De werkzaamheden aan de Bierkade 

zijn afgerond, er wordt hard gewerkt aan de Tophalte Hollands Spoor 

(tot medio december) en het doortrekken van de reizigerstunnel naar  

de Laakzijde van Hollands Spoor.  

Op stapel staat onder meer nog de vernieuwing van de Stationsweg/

Wagenstraat (project Loper Oude Centrum). Naar verwachting starten 

de werkzaamheden in het voorjaar van 2018. Al deze projecten zorgen 

voor een verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte; het weren 

van het doorgaand verkeer uit de wijk zal hopelijk gaan zorgen voor een 

verbetering van de leefbaarheid door meer ruimte voor fietsers en voet-

gangers. 

 

Kom in het bestuur 

Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren de verdere ontwikkeling van 

de Stationsbuurt? Stel je dan kandidaat als bestuurslid van bewoners-

organisatie Buurtstation. Van het huidig bestuur willen drie bestuursle-

den verder in 2018. Omdat we streven naar een 5-koppig bestuur zijn 

we op zoek naar minimaal twee kandidaten. Onze huidige penningmees-

ter Ern Ramcharan heeft aangegeven zijn functie eind dit jaar neer te 

leggen, dus we vragen mensen met financiële affiniteit nadrukkelijk zich 

kandidaat te stellen. Heb je vragen of wil je je kandidaat stellen, mail 

dan naar info@buurtstation.nl.  

 

Op 1 november, na afloop van het Leefbaarheidsoverleg, vindt de bewo-

nersavond plaats waarop een nieuw bestuur voor 2018 verkozen zal 

worden. Via onder meer de website zal hierover te zijner tijd meer infor-

matie te vinden zijn. 

 

Namens het bestuur,  

met vriendelijke groet,  

Nol Witte (voorzitter) 

Webadressen: 

Bordelaise: http://www.debordelaise.nl/ 
 

Overkant: http://www.naardeoverkant.nl/ 
 

Spinozahof/Lusthof: http://www.lusthofxl.nl/ 
 

Bazaar: https://www.facebook.com/bazaarofideas/ 

Komende data: 
 

26 september is er weer Ontwikkelatelier met als onderwerp de Stati-

onsweg. Dit keer niet de steentjes, maar hoe een meer gevarieerd en 

hoogstaande winkelaanbod te krijgen.  

Ondernemers zijn welkom voor deelname aan het overleg. 
 

4 oktober organiseert Buurtstation een buurtbijeenkomst (soort borrel) 

om met bewoners te praten over vergroening van het brede deel van de 

Stationsweg. Er is (beperkt) budget beschikbaar om iets te doen aan het 

nu wel erg stenige karakter. Tijd van 18.30 tot 20.30uur.  

Nadere informatie op de website. 
 

5 oktober heeft het bestuur een kennismaking met bewonersvertegen-

woordigers vanuit de verschillende studentencomplexen.  

We hopen dat we op deze manier in de toekomst een nauwere band en 

daarmee betere samenwerking met deze groeiende groep bewoners van 

de wijk zullen krijgen. 
 

1 november Leefbaarheidsoverleg  

               + Bewonersavond met bestuursverkiezing 

Via onder meer de website zal hierover te zijner tijd meer informatie te 

vinden zijn. 
 

11 november Sint Maarten optocht, ‘s middags lampionnen maken in de 

Bordelaise. 
 

30 november Open Huis Domus (Leger des Heils) Oranjeplein 39,   

tussen 16.00 en 18.00 uur. Zie www.legerdesheilsdenhaag.nl  

mailto:hs@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
http://twitter.com/BuurtStation
http://www.facebook.com/2buurtstation/
mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.Buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
http://www.debordelaise.nl/
http://www.naardeoverkant.nl/
http://www.lusthofxl.nl/
https://www.facebook.com/bazaarofideas/
http://www.legerdesheilsdenhaag.nl
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Op 28 juni was de Stationsbuurt na lange tijd weer het decor 

voor een grote handhavingsactie.  

Handhavingsactie is een ander woord voor een bonte stoet van 

toezichthouders en controleurs van overheidswege die checken  

of voorbijgangers aan alle denkbare regels voldoen.  
 

De "opbrengst" van de bewuste avond eind juni: 

 de Belastingdienst inde ruim € 20.000 aan openstaande rekeningen. 

 de politie hield enkele mensen aan vanwege openbare dronkenschap, 

weigering om mee te werken, niet kunnen tonen van een identiteits-

bewijs en illegaal verblijf in Nederland. 

 de RDW nam 10 auto's in beslag. 

 1 hennepplantage werd ontdekt. 

 11 horecazaken werden bezocht. Twee moesten per direct dicht,  

omdat er "geen leidinggevende aanwezig was".  

 Daarnaast werden er boetes en waarschuwingen uitgedeeld voor  

andere vergrijpen, zoals het plaatsen van een (veelgebruikte)  

picknicktafel die de looproute voor minder validen zou beperken,  

overigens zonder dat op dit doodlopende stukje stoep ooit voetgan-

gers, al dan niet valide, worden gesignaleerd. 
 

Een handhavingsactie trekt elke keer veel bekijks van buurtbewoners, 

die het aanschouwen en er een mening over hebben. Als redactie zijn 

we benieuwd naar uw mening.  

 
 

Vindt u dat de buurt er beter van wordt of kunnen de diensten hun tijd 

beter besteden? Is het stigmatiserend voor de wijk of goed dat de over-

heid zichtbaar maakt dat overtreding van regels wordt aangepakt? 

Voelt u zich veiliger in de Stationsbuurt als u een handhavingsactie 

ziet? Of juist onveiliger? 

Als u een mening hebt, schrijf hem op en stuur hem naar 

hs@buurtstation.nl 
Een selectie van de reacties plaatsen we in de volgende Hollands Spoor.  

Handhavingsacties in de Stationsbuurt: Wat vindt u? 

AED is de afkorting voor een Automatische Externe Defibrillator. 

Het is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt om mensen te 

reanimeren. Altijd handig dus om in de buurt te hebben.  

Het lijkt erop dat we er in onze wijk maar weinig van hebben. 
 

Op de website https://www.aed4.eu/ houdt het Rode Kruis bij waar  

AED’s te vinden zijn.  

In de Stationsbuurt zijn er maar enkele locaties bekend. Dat zijn: 

 Domus Leger des Heils (voorm. sociaal pension), Oranjeplein  

 Parada, Van Limburg Stirumstraat 

 Station HS, perron 1 

 de tandartspraktijk aan het Rijswijkseplein (buitenkant gebouw de 

Ellips) 

In omringende straten zijn er ook enkele AED’s beschikbaar, waaronder 

bij Buurthuis De Sprong en bij de Haagse Hogeschool. 
 

Help mee, neem een AED 

Meer is beter, in dit geval. Iedere week krijgen 300 mensen buiten het 

ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans van een slachtoffer 

neemt toe als binnen 6 minuten wordt gestart met hartmassage en zo 

snel mogelijk de Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt ge-

bruikt. Bewonersorganisatie Buurtstation roept daarom bedrijven en 

instellingen in de wijk op om een AED aan te schaffen.  

Ken je een locatie waar al een AED is maar die nog niet op de kaart van 

het Rode Kruis staat? Meld deze dan aan, zodat die locatie beter bekend 

is bij EHBO’ers. Aanmelden doe je: 

 via https://www.aed4.eu/  

 via de EHBO-app van het Rode Kruis (voor iPhone en Android) 

 

Een AED helpt levens, help ook mee!  

Bekijk de beschikbare AED’s op https://www.aed4.eu/. Hopelijk zien we 

het aantal groeien! 

Weinig AED’s in de Stationsbuurt  Help ook mee en red levens! 

Hoe houd je je straat vrij van fietsers en scooterrijders.  

Dat willen de bewoners van de Jan Blankenstraat en de  

Kraijenhoffstraat ook graag weten.  
 

Ze zijn het zat dat er -vaak met hoge snelheid- door hun straat 

wordt gereden. Helemaal omdat er vaak kinderen buiten spelen. 

Zeker de jongsten rennen nog wel eens, zonder op te letten, alle 

kanten op. Vooral de Jan Blankenstraat vormt een handige route 

richting station HS. Het zijn daarom niet alleen jeugdige pizza-

bezorgers die deze 'sluiproute' graag gebruiken, maar ook keurige 

forensen op weg naar hun trein. 
 

Deze zomer kregen beide straten nieuwe afzettingen (zie foto). 

Enkele jaren terug stonden er ook al vergelijkbare hekken, iets 

minder opvallend en net zo ineffectief. Daarna lag de route wa-

genwijd open, wat natuurlijk helemaal uitnodigend werkt. Een 

verkeersbordje om 'woonerf' aan te geven is dan niet voldoende. 

Helemaal afsluiten kan niet omdat er bijvoorbeeld aanwonenden 

met een scootmobiel door moeten kunnen. En de politie kan er moeilijk 

de hele dag een handhaver neerzetten. 

 

Waar dit eindigt? Niemand die de oplossing heeft. We houden u op de 

hoogte. 

 

Fietsers en scooters ongewenst 

mailto:hs@buurtstation.nl
https://www.aed4.eu/
https://www.aed4.eu/
https://www.aed4.eu/
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Op 1 september overhandigde voorzitter Koos 

Havelaar van de Stichting Haags Industrieel 

Erfgoed het eerste exemplaar van het door 

hem zelf geschreven boek ‘Hollands Spoor. 

Een koninklijk treinstation' aan Bekende  

Hagenees Sjaak Bral. Hollands Spoor las voor 

u het boek over het gebouw dat de Stations-

buurt zijn naam gaf. 
 

"Zeker is het dat de zesden september 1843 

steeds een hoog gedenkwaardige herinnering 

zal opleveren, als het grote aanvangspunt voor 

Nederland van die groote ontwikkeling in Nij-

verheid en snelle gemeenschap, welke sedert 

het begin van deze eeuw in immer voortschrij-

dende kracht, voorwaarts gaat en een middel, 

in des hoogsten hand is, tot het nader brengen 

der Volken en Landen.",  

zo begon de Utrechtsche Provinciale en Stads-

courant een artikel over de feestelijke inge-

bruikname van het eerste Haagse station op de 

eenenvijftigste verjaardag van koning Willem 

II. Meteen is duidelijk dat een station halver-

wege de negentiende eeuw niet zomaar iets is. 
 

Het mooi vormgegeven boek (door Eindeloos 

ontwerp) is dan ook veel meer dan de geschie-

denis van een station. Havelaar neemt de kans 

te baat om in samenhang te vertellen over de 

revolutie die de stoomtrein teweeg bracht in de 

negentiende-eeuwse samenleving, de industri-

ële ontwikkeling van Den Haag en het stapsge-

wijze ontstaan van de Stationsbuurt. 
 

Peperduur 

Het levert een boeiend boek op. Nederland was 

laat met spoorwegen. Dat de vaarwegen en 

het stelsel van beurtschippers goed ontwikkeld 

waren, maakte dat niet iedereen in Nederland 

de noodzaak inzag. Een adviescommissie 

schreef zuinigjes aan Koning Willem I: "Hoewel 

er geen levendig gevoelde behoefte aan spoor-

wegen bestond, Nederland toch proefondervin-

delijk volkomen bekend worde met een bewer-

king die reeds in zoveele landen ten gerieve 

van nijverheid en verkeer strekkende is." 

Het weerhield Willem I er niet van om in 1836 

positief te besluiten over de aanleg van de 

spoorlijn Amsterdam-Rotterdam en daar zelf 

een substantieel financieel belang in te nemen. 

Het was een peperduur project, dat langer 

duurde en ook duurder uitviel dan gepland  

onder meer door een wijziging van de spoor-

breedte op het laatste moment (jaren later 

moest de spoorbreedte weer worden aange-

past aan wat inmiddels de Europese standaard 

was geworden; wederom een zeer kostbare 

aangelegenheid). 

Grens met Rijswijk 

Zeven jaar na het besluit opende de Holland-

sche IJzeren Spoorwegmaatschappij (HIJSM) 

het eerste station in Den Haag vlak bij het hui-

dige station HS. Een grappig detail is dat hier-

voor de gemeentegrens Den Haag-Rijswijk 

moest worden verplaatst van wat nu de Hoef-

kade is naar het riviertje de Laak. De HIJSM 

wilde dat graag, omdat duidelijk moest zijn dat 

het station op de grote stad Den Haag gericht 

was en niet op het landelijke Rijswijk.  

Een lucratieve deal voor Den Haag, want deze 

grenscorrectie maakte grootschalige stadsont-

wikkeling, zoals de Schilderswijk en het Oran-

jeplein, mogelijk. En dat tegen een spotprijs: 

Den Haag betaalt tot op de dag van vandaag 

jaarlijks op 4 december 400 gulden en sinds 

het begin van de eeuw € 181,51 aan Rijswijk. 
 

Industrie 

Vanaf het prille begin was de spoorlijn waar 

Den Haag aan lag booming. De groei van het 

aantal passagiers bereikte jaarlijks dubbele 

cijfers. Van 300.000 per jaar in de eerste jaren 

naar 874.000 in 1848 tot ruim 3 miljoen in 

1889. Gelijk met de opkomst van Hollands 

Spoor kwam ook de stationsomgeving tot 

bloei. Alle grote Haagse industrie ontwikkelde 

zich in de buurt van Hollands Spoor: de ijzer-

gieterijen L.I. Enthoven en de Prins van Oranje 

(zie Hollands Spoor, editie januari 2015), de 

meubelfabriek Horrix op de hoek van wat nu 

het brede deel van de Stationsweg is met de 

Hoefkade, en de moderne brood- en meelfa-

briek aan het Groenewegje. Tegelijk met de 

opkomst van de industrie ontstond vanaf 1860 

ook de Stationsbuurt als woonomgeving.  

De reeds lang geprojecteerde Stationsweg 

werd eindelijk aangelegd inclusief - wat toen 

nog luxe was - bestrating. Het Huijgenspark 

kreeg zijn huidige vorm. Rond het Oranjeplein 

werden huizen gebouwd met de bedoeling om 

ook de gegoede burgerij te verleiden zich in de 

Stationsbuurt te vestigen. 
 

Nieuw station 

Met de enorme groei van het personenvervoer 

en de komst van het vrachtvervoer begon het 

oude station rond 1880 aan de grenzen van 

zijn capaciteit te komen. Ook bood het oude, 

gelijkvloerse station geen weerstand aan een 

nieuw, opkomend fenomeen: zwartrijders.  

Na jaren van planvorming en ruzie met de 

rijksoverheid over de verdeling van kosten 

werd op 12 april 1886 het plan goedgekeurd 

dat zou leiden tot station Hollands Spoor,  

ontworpen door de architect Margadant, zoals 

we dat in 2017 nog kennen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere reizigers 

Havelaar gaat met veel oog voor detail in op 

het gebouw zelf inclusief de technische hoog-

standjes en de vele mooie details die in het 

station te vinden zijn. Het zijn vooral de teke-

ningen en de illustraties die een indruk geven 

van het bijzondere karakter van Hollands 

Spoor. Uiteraard wordt hierbij ook veel aan-

dacht besteed aan de monumentale Koninklijke 

wachtkamer (zie Hollands Spoor, editie januari 

2014). 
 

Leuk om te lezen is ook het deel over exclusie-

ve en spraakmakende aankomsten en vertrek-

ken, die vaak grote mensenmenigtes op de 

been brachten. Wat te denken van de Zuid-

Afrikaanse president Paul Kruger (1900), de 

Boerengeneraals Botha, De Wet en De la Rey 

(1902), Josephine Baker (1928), Koning Leo-

pold van België (1938), het kampioenselftal 

van ADO (1941), het vertrek van 375 vrijwilli-

gers naar het Oostfront (1942) en de Japanse 

kroonprins Akihito (1953) om maar wat te 

noemen. Havelaar illustreert het met originele 

krantenberichten die je meenemen naar het 

Den Haag uit die tijd. 
 

Brand 

Het slot van het boek wijdt Havelaar aan de 

transitie van het stationsgebied, waarvan de 

verwoestende brand in de nacht van zaterdag 

op zondag 15 oktober 1989 misschien wel het 

symbolische beginpunt is. De beelden van net 

na de brand laten een puinhoop zien, zoals de 

buurt er op dat moment ook niet florissant bij 

lag. In kort bestek laat Havelaar zien wat er 

sindsdien op stedenbouwkundig gebied is  

gerealiseerd; dat is als je erop terugkijkt best 

imposant. 

 

Samenvattend:  

‘Hollands Spoor. Een koninklijk treinstation’  

is een boek waar je in blijft bladeren! 
 

Vries Kool 

 
 

Het boek ‘Hollands Spoor. Een koninklijk trein-

station’ is te verkrijgen in de Haagse boekhan-

dels of te bestellen via www.shie.nl 

 

Voor een impressie van de boekpresentatie, zie 

www.shie.nl/presentatie-boek-hs-koninklijke-

wachtkamer 

 

 

 

Koos Havelaar overhandigt boek aan Sjaak Bral 

Boekpresentatie: Hollands Spoor. Een koninklijk treinstation 

http://www.shie.nl/
http://www.shie.nl/presentatie-boek-hs-koninklijke-wachtkamer
http://www.shie.nl/presentatie-boek-hs-koninklijke-wachtkamer
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Tijdens de Buur(t)vrouwendag in mei 

2017 zijn de vrouwen op zoek gegaan 

naar verschillende  oud-broodrecepten 

en haalde het oude brood herinneringen 

boven uit verre landen en van dichtbij.  
 

Ze kookten ‘Pappa al pomodore’, quiches 

in een broodbakje, bruschetta’s en Suri-

naamse broodkroketjes. De kroketjes – 

in de vorm van balletjes – bleken een 

topper: lekker, simpel en snel te maken. 

Alle recepten van de deelnemers zijn nu 

verzameld in een kookboekje.  
 

Op het terras van Club Vers werd het eerste exemplaar van het kook-

boekje Oud Brood overhandigd aan de sinds kort gepensioneerde Joke 

van Gemmert. Dit als dank voor al haar inzet in onze buurt, bij Parada 

en bij de Buur(t)vrouwen.  
 

Het boekje is te lezen en te downloaden op: 

http://buurtstation.nl/het-kookboekje-oud-brood-van-de-buurtvrouwen

-is-uit/ 

Het Kookboekje Oud Brood van 

de Buur(t)vrouwen is uit!  

Prijsvraag Staedion  
 

Iedereen wil een thuis. Een plek waar we ons welkom voelen, waar er 

samen wordt gelachen, waar we elkaar waarderen en ook helpen. Dat 

is wat Staedion samen met bewoners mogelijk wil maken.  
 

“Wij horen graag de wensen en ideeën van onze bewoners, daarom 

organiseren we voor de derde keer de prijsvraag Mijn Thuis.  

Onze bewoners kunnen ideeën inbrengen om hun wooncomplex of  

directe woonomgeving zelf nog mooier of prettiger te maken.  

We zijn elk jaar weer enorm verrast door het aantal inzendingen.  

De ideeën lopen uiteen, maar iedereen geeft uiteraard een eigen in-

vulling aan zijn of haar wensen voor een eigen thuis. Ook dit jaar kan 

er weer ingezonden worden”, aldus Serge Vrouwenfelder, directeur 

Woonservice bij Staedion.  
 

Bewoners van Staedion, bewonerscommissies en bewonersorganisa-

ties kunnen een idee indienen om hun leefomgeving aangenamer te 

maken. Bijvoorbeeld de aanleg van een moestuin waar buren samen 

tuinieren. Of een kleurrijke muurschildering om de buurt op te vrolij-

ken. Het kunnen kleine wensen zijn, maar Staedion ondersteunt ook 

een aantal grotere projecten. De beste ideeën worden samen opge-

pakt. De bewoners voeren de plannen zelf uit met de middelen en  

begeleiding van Staedion. 
 

Ideeën moeten voor 1 november worden ingezonden. Dat doe je via 

www.staedion.nl/mijnthuis. De prijswinnaars worden begin december 

bekendgemaakt. 
 

Op de website staan ook de inspirerende ideeën van eerdere prijswin-

naars. In deze wijkkrant ook al aandacht voor de muurschilderingen 

op gebouw De Ellips. Wat is (jo)uw idee voor je straat of wijk? 

 

 

De afgelopen twee jaar  

waren deze afgesloten omdat  

bij de bouwwerkzaamheden 

op en rond het talud gevaar 

bestond dat er bouwmateriaal 

op voorbijgangers zou vallen. 

De afsluiting zorgde voor veel 

verwarring en lastige omlei-

dingen via de andere kant van 

de weg. Het fietspad daar, 

door de tunnel, werd in twee 

richtingen verdeeld, maar was 

daar eigenlijk te smal voor. 

Daarbij moesten ook voetgan-

gers die route nemen.  

 

 

 

Maar nu kan gelukkig weer rechtstreeks van het Rijswijkseplein naar 

Laak worden gefietst en gelopen.  

Gooi geen brood op straat! 

Brood aan vogeltjes voeren is leuk. Vooral met kinderen erbij. 

Het mag ook, zolang de vogels het opeten. Maar wie een zak brood, of 

ander voedsel op straat leegt, is strafbaar! Het storten van voedsel op 

straat, in het water of bij bomen of struiken trekt namelijk ongedierte 

aan en dat is schadelijk voor onze gezondheid.  

Wie dat doet kan dan ook rekenen op een fikse boete.  

Fietspad langs Strijkijzer weer open 

Het fiets- en voetpad langs het Strijkijzer richting  

Waldorpstraat is eindelijk weer te gebruiken. 

Een aantal buurtkinderen stond model voor de kinderen op de  

tekeningen op de zuilen van de Ellips. Eén van de vorige winnaars 

van de  prijsvraag Mijn Thuis van Staedion.  

Zie hierover ook de twee volgende  pagina’s. 

http://buurtstation.nl/het-kookboekje-oud-brood-van-de-buurtvrouwen-is-uit/
http://buurtstation.nl/het-kookboekje-oud-brood-van-de-buurtvrouwen-is-uit/
http://buurtstation.nl/het-kookboekje-oud-brood-van-de-buurtvrouwen-is-uit/
http://www.staedion.nl/mijnthuis
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Het bedrag is toegekend en bewoners zijn met kun-

stenaar Margriet Snaterse, van Urban Creation, aan 

de slag gegaan. Het moest iets vrolijks worden en 

vooral kleurig want het gebouw is nogal grijs. Kin-

deren die er wonen, zijn geïnterviewd en geportret-

teerd op de kolommen. Ze zwieren tussen allerlei 

kleurige bloemen en planten door. De ouders gaven 

er uiteraard toestemming voor en de kinderen zelf 

zijn apetrots! Er was een feestje om te vieren dat 

het kunstwerk klaar is. Enkele bewoners, Rowin, 

Martin, Felix en Monique, waren bereid om zich te 

laten interviewen voor de wijkkrant. Unaniem hopen 

ze dat een artikel kan helpen vooroordelen weg te 

nemen; onbekend maakt immers onbemind. 
 

De Ellips, zoals het gebouw is gaan heten in de ne-

gentiger jaren vanwege zijn opmerkelijke vorm, 

staat te midden van een heel roerig gebied. Het af-

gelopen jaar zijn er aan de Stationsplein-kant hoge 

studenten- en startersflats gebouwd, naast de hoge 

toren van het ‘ Strijkijzer’. Een van de bewoners 

noemt het een knap staaltje werk op deze hele klei-

ne locatie. Nu wordt daar het hele Stationsplein 

aangepakt, sporen en wegen verlegd in de hoop dat 

het er overzichtelijker en dus veiliger gaat worden. 

Gelukkig is er een ruim binnenterrein, waar het 

groen is, bloembakken staan, waar je veilig kunt 

spelen en waar je zelfs een beetje tot rust kan ko-

men. 

Op het terrein waar de Ellips nu staat, stond in de 

19e eeuw een ijzergieterij en machinefabriek, de 

Prins van Oranje. Daar werden bruggen gemaakt 

o.a. de Hooikadebrug en de brug op de Mauritskade. 

Ook straatlantaarns, machines, molenassen, grote 

stadspompen en de eerste kachels zijn er vervaar-

digd. In het topjaar 1868 werkten er maar liefst 575 

mensen. De arbeidsomstandigheden waren er niet 

al te best, vond zelfs de Staatscommissie in 1890. 

Uiteindelijk is de fabriek gesloten en kwamen er wo-

ningen voor in de plaats. 
 

Piet Breebaart, van het toenmalige projectbureau 

aan de Stationsweg, weet te vertellen dat in de ja-

ren negentig die woningen verwaarloosd en verval-

len waren. Er werden plannen gemaakt voor het 

opknappen van de hele Stationsbuurt, inclusief dit 

buurtje, waar veel woningen waren gekraakt en ga-

ragebedrijven op de begane grond het binnenterrein 

in beslag hadden genomen. “ Veel krakers kregen 

elders andere woonruimte aangeboden, de bedrij-

ven werden uitgeplaatst en de grond gesaneerd,” 

vertelt Piet Breebaart. 
 

De toenmalige bewonersorganisatie Stationsbuurt 

heeft zich sterk gemaakt voor bijzondere architec-

tuur. Het bureau van Jo Coenen heeft het plan ont-

wikkeld.  

 

Er is weer nieuwe bedrijfsruimte gekomen, een par-

keergarage onder de woningen en een groen bin-

nenterrein, waar de woningen van de ‘ holle wand’ 

hun entree hebben. Het binnenterrein is van de bui-

tenkant bereikbaar via vier poorten. 

Het is grappig hoe bewoners de delen van de Ellips 

noemen. De hoofdentree aan het Rijswijkseplein 

tegenover het Strijkijzer leidt naar galerijen aan de 

binnentuinkant en wordt de ‘Bolle wand’ genoemd.  

Via portieken aan de binnenkant bij de Oranjelaan, 

waar de straat Haagweide heet, komen de bewoners 

van de ‘Holle kant’ in hun huis. 

Felix 

Heeft opleiding boekhoudkun-

dig medewerker gedaan en 

diverse studies daarna. 

Heeft veel over de wereld ge-

reisd. 

Lievelingsmuziek: strijkers, 

bepaalde aria’s bijvoorbeeld in 

Verdi’ s Aida,  

Oedipus en Requiemmis, gi-

taarmuziek van Bach 

Mooi boek: Arnon Grunberg’s 

laatste boek, Moedervlekken 
 

Felix is in 2007 in de Ellips  

komen wonen. Zijn vriendin, 

Silvi, woonde er al vanaf 2005. 

Ik bezoek Felix bij hem thuis, 

in zijn appartement aan het 

Rijswijkseplein. Het is wel 

even zoeken hoe je het ge-

bouw binnenkomt maar boven 

op de galerij aangekomen heb 

je een mooi uitzicht over het 

complex. Zijn vriendin woont 

twee huizen bij hem vandaan. 

Zijn vriendin is ziek. Haar kin-

deren zijn mantelzorgers en 

helpen haar de hele dag en ’s 

avonds komt ze bij hem en 

kijken zij samen televisie. 

Daarna brengt hij haar dan 

weer thuis. 

Wanneer we de plantjes op de 

galerij bekijken komt er ook 

een andere oudere dame om 

de hoek kijken. Zij heeft er 

een citroenboompje staan 

maar de andere plantjes staan 

er treurig bij. Ze vertelt dat ze 

het onderhoud eigenlijk ook 

niet meer aan kan. Felix laat 

zich nog fotograferen op zijn 

balkon dat aan de galerij vast 

zit.  

Binnengekomen kijk je voor 

een deel op de Rijswijkseweg , 

het ‘Strijkijzer’ en de andere 

nieuwbouw. Hij heeft wel be-

wondering voor de manier 

waarop men op zo’n kleine 

locatie heeft kunnen bouwen. 
 

Felix komt oorspronkelijk uit 

Noord-Holland. Zijn vader had 

een werf in Wervershoof, dicht 

bij Medemblik, later verhuisde 

het gezin met zeven kinderen 

naar Den Helder. Na zijn mid-

delbare school volgde hij een 

opleiding als boekhoudkundig 

medewerker.  

Hij trok naar Amsterdam, waar 

hij als jong broekje bij zijn 

eerste baas voor het eerst na 

de oorlog werd geconfronteerd 

met de verhalen over de  

Jodenvervolging. Hij is er nog 

van onder de indruk dat hij er 

zo weinig van af wist. Hij vond 

het wel fijn in Amsterdam, 

vooral het ‘chillen’ op de Dam, 

gewoon zitten en kijken naar 

alle voorbijgangers. Maar de 

zondagen waren wel eenzaam. 

Door zijn werk als assistent-

accountant kwam hij met de 

muziek in aanraking. Hij ging 

dan vaak op zondagmiddag 

naar het Concertgebouw en 

daar ontstond een netwerkje 

van muziekliefhebbers, die na 

afloop van een concert nog 

gezellig met elkaar wat dron-

ken en kletsten. 

Via de Landelijke Vereniging 

Gemeenschappelijk wonen van 

Ouderen en het Amsterdams 

Steunpunt Wonen was hij be-

trokken bij Groepswonen van 

Ouderen, vanaf 1989 tot 2005. 

Tot eind 2001 maakte hij deel 

uit van het  

regiobestuur NH-Zuid.  

Hij heeft diverse projecten ge-

bouwd zien worden en was 

medeoprichter van een woon-

groep in Tuinstad Geuzenveld, 

waar hij heeft gewoond tot hij 

naar Den Haag kwam. 

In 1991 stopte Felix met wer-

ken maar hij kijkt terug op een 

heel avontuurlijke periode.  

Voor zijn werk, hij vervulde 

uiteenlopende functies op het 

gebied van administratie en 

organisatie, is hij in verschil-

lende landen geweest, van 

Noorwegen tot Afrika en Azië.  
 

Ook met zijn vriendin heeft hij 

wel dertig jaar verre reizen 

gemaakt, liefst op een manier 

zoals de lokale mensen ook 

reizen. Wat zou hij het fijn vin-

den als iemand een biografie 

over hem zou kunnen schrij-

ven; hij heeft zoveel gezien en 

meegemaakt. Vooral het rei-

zen door China vond hij gewel-

dig; die werden georganiseerd 

door mensen van de Chinese 

Brug.  

 

Zelf heeft hij geen kinderen 

aan wie hij het zou kunnen 

doorvertellen. 

Dankzij het feit dat hij zo cen-

traal woont kan hij nog op di-

verse plekken in de stad ko-

men. Zo zit hij ook in een lees-

clubje met vijf andere perso-

nen en spreken ze om de 

beurt bij elkaar af. Hij is en-

thousiast over Arnon Grun-

berg, ook onlangs op tv ge-

zien. 

Hij heeft het naar zijn zin in de 

buurt en ook met het ouderen-

werk in de Van Limburg  

Stirumstraat heeft hij goed 

contact. “Het is belangrijk dat 

ik daar zo met mijn eigen pro-

blemen terecht kan.” 

De beschildering op de kolom-

men in de poort vindt hij een 

goed initiatief.  

“Het ziet er vrolijk 

uit,” zegt hij, “en 

op zo’n bijeen-

komst kom je ook 

weer leuke mensen 

tegen.” 

Ellips opgefleurd met muurschilderingen 
De Stationsbuurt is weer een opvallend kunstwerk rijker. De kolommen in de poort aan de Oranjelaan  
van het woongebouw de Ellips zijn onlangs beschilderd door Margriet Snaterse.  
Dit bewonersinitiatief is in 2016 ingediend voor de prijsvraag ‘Mijn Thuis’ van  
woningcorporatie Staedion, eigenaar van het complex. 

Voor eigen portret 

De geportretteerde 

kinderen 
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Monique Rijksen 

Beroep: architect (Monique Rijksen, 

architect, www.moniquerijksen.nl) 

Lievelingsplek: Huijgenspark 

Horeca: De Paas 

Net gelezen: Het Pauperparadijs over 

Veenhuizen 

Film laatst gezien: La La Land 

(regisseur: Damien Chazelle) 
 

Monique heeft op veel plekken in het 

land gewoond, Zeeland, Noord-

Holland, Delft en tijdens haar studie 

kwam ze naar Den Haag.  

Ze woont er vanaf die tijd, dus ook al 

heel lang, op deze plek. Ze woont er 

samen met haar dochter van 12 en 

vriend. Haar dochter ging naar de De 

la Reyschool en nu naar de middelbare 

school. “Heel leuk dat ze al op de eer-

ste dag met een buurtgenootje in de 

klas kwam.” Af en toe heeft Monique 

wel eens gedacht om te verhuizen 

maar dan kwam er steeds iets tussen. 

Ze heeft een werkplek op de Pavil-

joensgracht, Projectenlab De Samen-

sprong (www.projectenlab.com), een 

creatieve en inspirerende werkplek 

voor zelfstandige ondernemers. Ze 

deelt daar de werkruimte met meer-

dere zzp’ers. Behalve een werkplek 

hebben ze er ook ruimte om te verga-

deren of cursussen te geven. Het is 

wel fijn om niet de hele dag thuis te 

moeten zitten. Het is prettig mensen 

met andere disciplines daar te ont-

moeten. De ruimte wordt beheerd 

door Zebra; het is wel jammer dat 

gebruikers weinig inspraak hadden bij 

de herinrichting. 

 

Monique is een tijd actief geweest in 

de bewonersgroep ‘Duurzame 

Stationsbuurt’. “Het is leuk zo na te 

kunnen denken over je eigen buurt. 

Het is soms wel lastig als je als zzp’er 

ook als vrijwillige bewoner in je buurt 

actief wilt zijn. Ik ben ook op zoek 

naar werk dat betaald kan worden. Er 

moet toch brood op de plank komen.” 

Zo heeft Monique in opdracht van de 

gemeente in samenwerking met Stae-

dion een ‘energiebespaarproject’ in de 

Ellips uitgevoerd, in 2014/2015.  

Bewoners kregen voorlichting over 

hoe zij energie kunnen besparen in 

hun woning en kregen ook een box 

met spaarlampen, folie voor achter de 

radiator, etc. Regelmatig heeft zij 

mensen ook geholpen met het aan-

brengen ervan.  Ze merkte wel dat 

mensen vaak niet weten hoe de venti-

latie werkt in hun woning; zij hebben 

bijvoorbeeld een warmteterug-

winningssysteem en dan gaat er een 

lampje ergens branden als de roosters 

moeten worden schoongemaakt;  

anders werkt het systeem niet.  

Monique leerde zelf ook veel hoe, van-

uit de verschillende culturen, niets 

verspild mag worden. Ouderen vangen 

bijvoorbeeld water op om dat aan de 

plantjes te geven. Ze was verrast hoe-

veel vriendelijke buren ze heeft. 
 

Het Huijgenspark vindt Monique de 

mooiste plek van de Stationsbuurt. 

Het is lastig voor kinderen om de 

Oranjelaan over te steken vanwege 

het drukke verkeer. Gelukkig is er een 

groen binnenterrein in de Ellips en 

met andere bewoners hebben ze het 

voor elkaar gekregen dat er bloem-

bakken zijn gekomen, die zij zelf  

onderhouden. Een keer per week 

wordt het terrein geveegd, door de 

gemeente. Kinderen hebben zelf plan-

nen gemaakt en ingediend voor meer 

speelgelegenheid, maar met € 30,00 

kom je niet ver.  

Het groene binnenterrein is van de 

gemeente; dus plannen daarvoor 

moet je daar indienen. Toch denkt 

Monique dat met een beetje begelei-

ding kinderen goed in staat zijn iets 

voor elkaar te krijgen. 

Rowin  

Komt uit de telecom en ICT, heeft het 

schrijven ontdekt, schrijft nu handlei-

dingen en technische documentatie.  

Illustreren is zijn passie; besteedt 

daar 1 dag per week aan en doet ook 

opdrachten. 

Lievelingsmuziek: gitaarspel van  

Richie Kotzen; gaat graag voor de  

muziek naar De Boerderij in Zoeter-

meer of naar het Paard. 

Fan van: Tatort, Duitse krimi 

Favoriete film: Schultze gets the blues 

(regisseur: Michael Schorr) 

Favoriete restaurant: Istana, in de 

Wagenstraat,  nu ook vegetarisch op 

het menu. 
 

Rowin is bewoner van het eerste uur. 

“Lang heeft het complex leeggestaan. 

De huren zijn na een jaar verlaagd en 

toen was het snel allemaal verhuurd. 

In het begin werden er bijeenkomsten 

georganiseerd met huurders, woning-

corporatie en politie. Die bijeenkom-

sten werden druk bezocht, maar het 

feit dat van de woningcorporatie soms 

gewoon niemand kwam opdagen, 

frustreerde.” Rowin heeft op verschil-

lende plekken in het land gewoond: 

Bergen op Zoom, het oosten van het 

land, Groningen, later in de Jacob 

Catsstraat in Den Haag.  Hij heeft het 

hier naar zijn zin. De buurt is enorm 

verbeterd. “Vroeger was het een on-

veilige buurt. In 1985 woonde ik aan 

de Amsterdamse Veerkade.  

Studentes uit mijn huis werden vaak 

lastiggevallen op de Stationsweg.”  

Nu zijn de straten en de parken opge-

knapt en is het een stuk veiliger ge-

worden. Hij vindt dat het juist een 

leuke buurt is geworden, omdat er zo 

veel verschillende mensen wonen.  

“Mensen vragen wel ‘Woon jij in de 

Stationsbuurt, dat is toch een slechte 

buurt?’” Het fijne van het wonen op 

deze plek vindt Rowin, dat het zo cen-

traal ligt. Dicht bij het station en 

openbaar vervoer. Hij gaat graag naar 

het Filmhuis of de Overkant voor een 

kopje koffie. Hij doet vrijwilligerswerk 

bij de Stichting Lezen en Schrijven. 

Dan spreekt hij graag met zijn leerling 

daar af. In het verleden rollerskate hij 

ook veel; nu kan je dat dichtbij doen 

op de Binckhorstlaan, bij MOOOF. 
 

Er blijven natuurlijk ook nog wel wen-

sen voor verbeteringen.  

Het Rijswijkseplein, heel vroeger 

groen met een fontein, is nu een druk 

verkeersknooppunt.  

De lucht is natuurlijk heel vies; de 

luchtfilters vervangt hij 2x per jaar, 

dan zijn ze helemaal zwart vanwege 

het fijnstof. Rowin heeft de begrafe-

nissen van prins Claus, prinses Juliana 

en prins Bernhard voorbij zien komen 

op het Rijswijkseplein. Het plein was 

voor verkeer toen hermetisch afgeslo-

ten; heerlijk vond Rowin even die  

autovrije momenten, die stilte! Dat is 

natuurlijk ondenkbaar dat het voor 

altijd is maar hij zou wel graag zien 

dat het wat groener werd aan het 

plein, bijvoorbeeld met gras tussen de 

rails. 

Rowin is fan van Tatort, een Duitse 

krimi. In Duitsland kijken mensen op 

zondagavond samen in het café naar 

de nieuwste Tatort. Het verbaasde 

hem dat vooral jongeren daar erg fa-

natiek in zijn. Door het hele land doen 

cafés er aan mee. Het zou misschien 

voor de Bordelaise, aan het Huijgens-

park, ook een leuk idee zijn, samen 

een serie kijken! 

Martin 

Heeft als timmerman in het burger-

werk gezeten en is daarna in 1981 bij 

de PTT gekomen 

Hobby: deed timmerklusjes;  

nu wandelt hij liever door de stad 

Muziek: klassieke muziek, opera’s 

maar ook Jan Smit, luistert veel naar 

kanaal 112 

Mooie Film: Selma, over de vreedza-

me protestmarsen van Martin Luther 

King in 1965 

Boeken: waargebeurde verhalen 

Restaurant: vroeger kwam hij wel bij 

La Rana 
 

Martin heeft bijna zijn hele leven in 

deze buurt gewoond. Hij is geboren op 

de Rijswijkseweg; hij woonde eerst 

met zijn ouders naast de paarden-

stallen van Van Gend & Loos. Daarna 

zijn zij naar de Molenwijk verhuisd. 

Daar werd je eerst gekeurd op net-

heid; Martin vond het heel vernede-

rend voor zijn moeder, die juist erg 

proper en netjes was. Hij weet nog 

precies waar alle winkeltjes waren op 

de Rijswijkseweg. Hij kan ze allemaal 

opnoemen, de sigarenboer, de 

poortjes waar de melkkannen ston-

den. Ook zijn grootouders en zijn 

overgrootouders hebben zelfs op de 

plek gewoond waar nu de Ellips staat. 

Zijn oma heeft ondergedoken Joodse 

kinderen in huis gehad. In het cen-

trum, achter de Bijenkorf, was de 

Joodse buurt. De Wagenbrug was een 

soort grens waar Joden op de sabbat 

niet over mochten van hun geloof, 

vanuit de toenmalige synagoge aan de 

Wagenstraat gezien. Hier en daar zie 

je de struikelstenen (‘Stolpersteine’) 

waar families zijn weggehaald in de 

oorlog. Een mooie film, die een heel 

goed beeld geeft van die tijd, noemt 

Martin: The Night will fall.” (uit 2014, 

regisseur Andre Singer. red.) 

Nee, hij kan zich niet herinneren dat 

er ooit fabrieken stonden. Hij weet wel 

dat er langs de hele Hoefkade cafés en 

koffiehuizen waren, waar alle werkne-

mers wekelijks werden uitbetaald.  

 

“Tja, mijn zus heeft mijn vader daar 

vaak vandaan naar huis moeten ha-

len.” 

Martin heeft in het verleden ook in de 

buurt van de Leyweg gewoond, maar 

hij is blij weer terug te zijn; 30 jaar 

geleden verhuisde hij naar de Van Ho-

gendorpstraat en woont in de Ellips nu 

alweer 21 jaar. Zijn kinderen wonen 

met hun gezinnen in Wateringseveld 

en in Ypenburg. Ze vragen hem wel 

eens om daar ook te komen wonen 

maar “Dit is mijn buurt”, zegt Martin. 
 

In de Ellips heeft hij goed contact met 

enkele buren uit zijn portiek, verder is 

er weinig contact met andere bewo-

ners. Hij heeft kleinkinderen; hij vindt 

het heerlijk met hen van alles te on-

dernemen. 

In 2007 raakte hij zijn baan kwijt. Met 

een dubbele hernia was het ook lastig 

weer iets nieuws te vinden. Hij weet 

dus heel goed hoe je met weinig inko-

men in deze buurt het toch erg naar je 

zin kunt hebben. Boodschappen doet 

hij nu bij AH. “Fijn dat die zo dichtbij 

zit.” Hij wandelt graag door de stad. 

De bank voor de Bijenkorf is erg ge-

zellig; er ontstaan daar hele gesprek-

ken. Met vrienden spreekt hij wel af 

voor een ontbijtje bij de Hema.  

 

Het is gezellig om langs de Hofvijver 

te lopen en ook daar kan je heerlijk op 

de bankjes of het gras zitten.  

Het Huijgenspark met picknicktafels is 

een uitkomst en gezellig. Heel vroeger 

was er ook nog een kinderbadje.  

Martin hoopt wel in de toekomst, als 

hij zijn AOW krijgt, een museumjaar-

kaart en een NS-kortingkaart te kun-

nen nemen en meer naar het Filmhuis 

te kunnen gaan. 

 
In september gaat Staedion weer van 
start met de nieuwe prijsvraag ‘Mijn 
Thuis 2017’.  Dan gaat Monique weer 
een aanvraag doen voor muurschilde-
ringen in drie andere poorten, met 
kunstenaar Margriet Snaterse. Zo’n 
prijsvraag is een uitgelezen kans om 
iets in je omgeving te verbeteren. Vaak 
zijn er buren die daar graag aan mee 
doen. 
www.staedion.nl/mijnthuis. Als er be-
woners zijn met een idee maar niet 
goed weten hoe dat te doen, kunnen 
zij ook contact opnemen met Moni-
que. Mail haar dan:  
 
Angelina Adam 

http://www.projectenlab.com
http://www.staedion.nl/mijnthuis
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The Hague Food Festival 
vulde het Huijgenspark in het weekend van 22 en 23 juli 

met een tweedaagse markt vol restaurateurs en producen-

ten, compleet met proeverijen, een livekookshow door top-

chefs, een barista-wedstrijd, een eetfestival voor kinderen en 

nog veel meer smaakervaringen.  

Zomer in het park 

The Hague Cultural Parade & Festival  
vond op zaterdag 1 juli plaats in het Huijgenspark. Het evenement had dit jaar 

‘Empathie’ als thema. Naast het festival was er ook een muzikale stoet –  

De Parade – die in de middag door het centrum van Den Haag trok.  

Studenten sluiten HOP-week af 
De introweek HOP – voluit: The Hague Orientation Programme 

– is de officiële introductieweek voor alle nieuwe Haagse stu-

denten van de Universiteit Leiden. Tijdens deze week werd 

een feestelijk en gevarieerd programma gevolgd en konden de 

studenten uitgebreid kennis met hun toekomstige studenten-

stad en het studentenleven. 

Veel van deze studenten zijn onze nieuwe buren in de studen-

tenflats in de wijk. 

Dit jaar werd de week afgerond met een ‘etentje’ in het  

Huijgenspark op vrijdag 25 augustus. Tot diep in de nacht 

werd daarna het Haagse nachtleven verkend. 
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Bent u (tijdelijk) wat minder goed ter 

been? Is het winkelcentrum, uw sociale 

activiteit of favoriete eetgelegenheid daar-

om net iets te ver weg? Dan biedt de 

‘leenscootmobiel’ misschien uitkomst. 
 

Bij het Servicepunt in Wijk-centrum de Burcht 

kunt u gratis en gemakkelijk een scootmobiel 

lenen. Dat kan van maandag tot en met vrij-

dag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Wilt u de 

scootmobiel buiten deze dagen en/of tijden 

gebruiken? Dan kan dat op basis van beschik-

baarheid en in overleg met de coördinator van 

de scootmobiel-pool. 
 

De voordelen: 

• U kunt de scootmobiel, na inschrijving, direct 

gebruiken. 

• U hoeft de scootmobiel niet te onderhouden 

of te stallen. 

• U hoeft geen eigen bijdrage te betalen.  

   Het lenen van een scootmobiel is gratis. 

 

De scootmobiel gebruiken 

Wilt u gebruik maken van een scootmobiel? 

Dan kunt u een afspraak maken voor een inta-

kegesprek bij Wijkcentrum de Burcht in de 

Schilderswijk, Stortenbekerstraat 201, telefoon 

070 205 26 00. Tijdens dit gesprek wordt sa-

men met u gekeken naar uw situatie.  

Blijkt het lenen van een scootmobiel voor u de 

juiste oplossing?  

Dan krijgt u een rijvaardigheidstest waarvoor u 

moet slagen.  

 

Deze test is gratis en duurt ongeveer een uur; 

u maakt hiervoor een nieuwe afspraak. 

Na de rijvaardigheidstest kunt u zich inschrij-

ven voor de ‘scootmobiel-pool’. Er wordt dan 

direct een pasje voor u aangemaakt. Daarmee 

kunt u snel en gemakkelijk gebruik maken van 

de gereserveerde scootmobiel. Vergeet niet uw 

legitimatiebewijs mee te nemen naar de af-

spraak. 
 

De haal- en brengservice 

Lukt het niet om zelfstandig een scootmobiel 

op te halen en weer terug te brengen? Dan 

staat de haal- en brengservice voor u klaar. 

Een vrijwilliger levert de scootmobiel op het 

afgesproken tijdstip bij u af. Na gebruik haalt 

een vrijwilliger de scootmobiel weer bij u op. 

Reserveer de haal- en brengservice ruim 24 

uur van tevoren. 
 

http://www.zebrawelzijn.nl/volwassenen/

scootmobiel-pool 

Leen een scootmobiel     

Activiteiten op de Spinozahof 
 

Elke vrijdag op de Spinozahof: gezellig samen eten 

Elke vrijdag kun je vanaf 19 uur met buurtgenoten eten op de  

Spinozahof. Neem zelf iets lekkers mee en schuif gezellig aan!  

Soms geven mensen op eigen initiatief vooraf een workshop om  

een bepaald gerecht te leren koken.  

Bij kou of regen wordt geregeld dat je daar geen last van hebt.  

Kom dus gewoon ook een keer mee-eten. 

 

29 oktober: Allerheiligen / Halloweenfeest 

Op zondag 29 oktober wordt een Allerheiligen / Halloweenfeest  

georganiseerd. Van oorsprong vieren we met Allerheiligen dat  

alle oogst van het land is gehaald: klaar voor de winter.  

We maken er nu een feestje van tussen 15.00 en 19.00 uur.  

We maken ook weer lampionnen voor Sint Maarten.  

Iedereen is welkom. 

 

De Spinozahof ligt op de hoek Repelaerstraat / Spinozastraat. 

 

De Stationsbuurt is de  

donkere dagen tussen  

kerst en oud en nieuw in 

2017 weer het decor van 

Carnivale, het festival van 

magie en verwondering.  
 

Vorig jaar moest Carnivale 

verstek laten gaan door het 

wegvallen van gemeentelijke 

subsidie.  
 

Na interventie van de ge-

meenteraad is de dialoog tus-

sen de gemeente Den Haag en 

Carnivale op gang gekomen 

met als uitkomst dat de gemeente 

de komende drie jaar subsidie 

verstrekt. Dit is een belangrijke 

financiële steun in de rug om het 

festival te kunnen organiseren.  
 

 

Nieuw is dat het festival van drie 

naar vier dagen gaat. Meer nieuws 

hierover in de volgende Hollands 

Spoor. 

Carnivale 2017 gaat door 

Halverwege vorig jaar werd bekend dat in drie leeg-

staande panden aan het Zieken, nr. 105 t/m 115,  

ongeveer 40 statushouders zouden komen te wonen  

in 16 zelfstandige woningen. Volgens de planning zou 

dit eind vorig jaar gebeuren. 

Maar door problemen bij de verbouwing werd de komst 

steeds weer uitgesteld. Nu lijkt het begin oktober ein-

delijk zo ver om de nieuwe bewoners te verwelkomen.  
 

Statushouders zijn vluchtelingen die een tijdelijke verblijfs-

vergunning hebben gekregen op grond van een asielaan-

vraag. Dit kan alleen als terugkeer naar land van herkomst 

uitgesloten is, iemand is ingeburgerd en geen strafblad 

heeft. 

Deze mensen zijn hier niet illegaal, maar staan ingeschreven 

als inwoners van Den Haag. Zij krijgen begeleiding om ze te 

helpen een onderdeel te worden van onze samenleving. Zo 

leren ze onder andere omgaan met onze taal, normen en 

waarden, dagbesteding, scholing en werk.  

Deze panden van de gemeente aan het Zieken staan al eni-

ge tijd leeg en werden als antie-kraak bewoond. Zij vallen 

dus niet onder het aanbod voor woningzoekenden. 
 

Op www.denhaag.nl/statushouders staat veel informatie 

over de huisvesting van statushouders in Nederlandse  

gemeenten.  

Statushouders aan het Zieken 

Half september werd er nog druk gewerkt aan de verbouwing van de panden 

http://www.zebrawelzijn.nl/volwassenen/scootmobiel-pool
http://www.zebrawelzijn.nl/volwassenen/scootmobiel-pool
http://www.denhaag.nl/statushouders
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We moeten nog even geduld hebben voor we weer een beetje soepel 

rond station HS kunnen bewegen en je ook weer een tram kan pakken 

op het Stationsplein. Gelukkig liggen de werkzaamheden rondom het 

station op schema. Voor de kerst moet alles dus afgerond zijn en is de 

stationsomgeving een stuk opgeknapt. 

 

 

Dit zijn enkele bijzonderheden in de komende periode: 

 Er kan een tijdje niet gefietst worden onder het spoor door, omdat 

het fietspad open ligt door de werkzaamheden aan de kant van de 

Haagse Hogeschool. Vanaf 6 oktober is het fietspad weer in gebruik. 

Tot die tijd: even met fiets aan de hand met de voetgangers mee.  

 Eind november starten waarschijnlijk de werkzaamheden aan de bui-

tenkant van het voormalige grote belastingkantoor.  

Er wordt dan een steiger geplaatst zodat de gevel vernieuwd kan 

worden.  

Zoals al in het vorige nummer gemeld: er komen 66 huurapparte-

menten en een hotel met 199 kamers. 

 In november wordt ook officieel het gebouw ‘Y’ opgeleverd, de stu-

dentenflat gelegen tussen station en strijkijzer. 

 Vanaf half november zullen er al trams gaan proefrijden.  

Het nieuwe netwerk kent een grote hoeveelheid elektronica, die uit-

voerig getest moet worden om de veiligheid te garanderen. Vandaar 

dat hier een maand voor wordt uitgetrokken. 

 Vanaf 18 december kunnen wij, reizigers, weer gewoon met de tram 

mee via het opgeknapte Stationsplein. Volgens een nieuwe dienstre-

geling, dus wel even de haltetijden checken voor uw vertrek. 

Wilt u vaker info?  

 Elke vrijdag is er inloopspreekuur bij de omgevingsmanager.  

Tijd: vrijdag 13-15 uur.  

Locatie: de bouwkeet van DURA tussen station en strijkijzer. 

 Download de app in de App/ Play store: zoek naar Rondom Hollands 

Spoor  

Of scan de QR-code op de doeken langs de afzettingen.  

In de app vindt u de planning en wijzigingen, de omlooproutes voor 

voetgangers, fietsers en automobilisten, en nog meer. 
 

In de wijkkrant van juni dit jaar staan de  

werkzaamheden uitgebreid beschreven: terug te vinden op  

http://buurtstation.nl/wijkkrant-hollands-spoor-juli-2017/. 

Nieuws over de werkzaamheden bij station HS 

Kleurplaat om het Stationsplein alvast op te fleuren 

http://buurtstation.nl/wijkkrant-hollands-spoor-juli-2017/
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Buurtcolumn:   

 
 

Gehoord en gezien 
 

 Het verhaal gaat dat er een Jumbo komt onder in de nieuwe 

studentenflats, tegen het spoor aan.  

Pikant: dat is tegenover de Albert Heijn. Via de website van 

Jumbo hebben we dit nog niet kunnen bevestigen. 

 Kunnen we in de toekomst nog een visje eten bij de Haring-

koning? De zaak is ter overname aangeboden door de Chine-

se eigenaar. Wat zou erin komen? 

 Bij Mado in het voormalige grote belastingkantoor lijkt er 

sinds twee jaar weer schot in de zaak te komen. Er hangt in-

middels glimmende blauw-gouden belettering op de gevel.  

Gaat deze internationale ijsketen nu eindelijk open? 

 Half november wordt de voetgangerstunnel onder het spoor 

in de huidige entree van het station geschoven. Waarschijnlijk 

zal dit voor publiek te bezichtigen zijn via een tribune. Dit 

wordt vooraf bekend gemaakt in de diverse media. 

 

Skateboarding in het park 

foto’s Angelina Adams 

Wat je niet kan veranderen, moet je bewonderen 
 

In de vroege ochtend van 11 juli stond de jongste zoon aan ons bed en zei 
met een klein stemmetje: "De vloer is helemaal nat." Omdat de oudste 
zoon al onder de douche was geweest, ontstond het misverstand dat de 
badkamervloer nat was, wat niet echt een goede reden is om gewekt te 
worden. De jongste zoon hield voet bij stuk: "Niet de badkamer! De vloer 
beneden is helemaal nat." Een paar minuten later stonden we gealar-
meerd en slaperig op blote voeten in een natte woonkamer (eerste ver-
dieping) en aansluitend in een natte keuken waar de zes weken oude  
linoleumvloer ook ruimschoots was voorzien van regenwater, sijpelend 
vanaf de trap. Door een verstopte afvoer richting het riool had het regen-
water dat de hele nacht met bakken uit de hemel was komen vallen, een 
andere uitweg gezocht: het balkon op de eerste verdieping. Toen het  
water daar hoog genoeg stond kwam het door de deur naar binnen. 
 

Toen de oorzaak was verholpen en de schrik over de schade van loslaten-
de vloeren en vochtige plekken op de muren wat was weggeëbd, begon 
het gemopper bij mij thuis over de slechte zomer met al die regen.  
Een infographic in de Volkskrant (26 augustus) hielp ons aanvankelijk uit 
de droom. De zomer van 2017 is in vergelijking met de zomers tussen 
1950 en nu een doodgewone zomer: zonuren en millimeters regen rond 
het gemiddelde en de temperatuur ca. 1,5 graad lager dan normaal, ook 
niet erg bijzonder.  
 

Gemiddeldes slaan alles plat natuurlijk, maar één weerfenomeen neemt  
-weggestopt in die gemiddeldes- de laatste jaren hand over hand toe, zo 
bevestigt ook het KNMI: slagregens die in korte tijd extreem veel water 
over ons uitstoten, al dan niet als gevolg van klimaatverandering 
(daarover verschillen de meningen). De overtreffende trap zien we de 
laatste tijd vaak in het nieuws, zoals rond het Amerikaanse Houston 
(voorlopig ca. 60 doden), in een gebied ter grootte van de Benelux in  
India, Bangladesh en Nepal (in de laagste schattingen minstens 1.000  
doden) en ook Irma ging op Sint Maarten met heftige regenval gepaard. 
In dat licht is het bijna sneu om over een keukenvloertje te beginnen en 
over regenbuitjes die alleen leiden tot overstroming van de voetgangers-
tunnel bij Hollands Spoor. 
 

Toch is het interessant te bedenken hoe goed de Stationsbuurt is voorbe-
reid en wat we van anderen kunnen leren. Van Houston, Texas in elk ge-
val niet veel, want ik begrijp dat ruimtelijke ordening, dijken en storm-
vloedkeringen in die staat worden gezien als inperking van de keuzevrij-
heid van het individu waar uit principe geen belastinggeld aan moet  
worden gespendeerd. Wie ‘Zeitoun’ van Dave Eggers heeft gelezen, naar 
een waargebeurd verhaal over een miskende held bij de nasleep van de 
orkaan Katrina, weet dat de kano een superieur vervoermiddel is in tijden 
van overstromingen. Ga dus af en toe naar de Wagenbrug en train je  
kano-skills bij kanoverhuur Den Haag of schaf er zelf één aan.  
De cruciale vraag na extreme regenval is niet hoeveel er is gevallen, maar 
hoe snel het weer weg kan. De vuistregel daarbij is dat asfalt en beton 
water vasthouden en natuur zorgt voor een goede afvoer. Het gaat niet 
om meer blauw op straat met alle handhavingsacties van dien (zie elders 
in deze krant), maar om meer groen op straat. Elke vierkante meter 
groen helpt. En mocht dan toch een keer alles overstromen in de Stati-
onsbuurt, dan lijkt me het verzamelpunt voor alle Stationsbuurters duide-
lijk: op de 42e verdieping van het Strijkijzer kijken we met de buurt hoog 
en droog naar het natuurgeweld dat zich voor onze ogen voltrekt. Wat je 
niet kan veranderen moet je bewonderen. 
 

Vries Kool 
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