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Van warm hout naar koud steen 
Zonder overleg werden de banken in het park 

vervangen door steenrichels. De jeugd heeft een 

nieuwe speelplaats en minder mobiele mensen 

en ouderen worden nu met succes geweerd uit 

het park. Zitten op koude stenen en opstaan 

zonder leuningen is voor hen onaangenaam of 

niet te doen. Opzet of goedbedoelde uitglijder? 

Energiehuisje 
Na het waterpomphuisje is nu ook dit energiehuisje in 

het Huijgenspark opgeknapt. In de volgende krant 

meer informatie. 

Feesten bij LusthofXL 
LusthofXL vierde hun 5-jarig bestaan, Halloween en de Haagse Oogst. Dat laatste is 

een oogstfeest met een podium waar alle stedelijke oogst (in de breedste zin van het 

woord) met de stad wordt gevierd: verse oogst, kookkunsten, duurzaamheidinitiatie-

ven, live muziek, kunst, storytelling, kinderactiviteiten, compostbakkers, en workshops.  

Het werd een dubbel feest omdat bekend werd gemaakt dat ze nog 2 jaar op het  

terrein mogen blijven.  

De vrijwilligers van LUSTHOFxl zorgen ook de  

komende twee jaar voor Buurttuin Spinozahof.  

Op dit moment zijn er 40 individuele tuintjes, een 

grote gemeenschappelijke tuin én een kruiden-

tuin, een Proeflaboratorium, de Orangerie en de 

Buurtschuur. Zie ook www.lusthofxl.nl  

Hoogbouw rond achterkant station 
Hebben we straks nog zon op ons balkon? Achter het 

station komen hoge flats met zo’n 6000 woningen. 

zie pagina 3 

Sigarenmagazijn Knijff  
gaat met nieuwe eigenaar vol vertrouwen het 

100-jarig bestaan tegemoet. 

interview op pagina 5 

Tussen kerst en oudjaar wordt het  

Haagse Huijgenspark voor de zevende 

keer omgetoverd tot een bijzondere  

wereld van 1001 lichtjes met een 
spectaculaire mix van attracties en 
acts uit de tijd dat circus en kermis 
nog één waren.               

Interview op pagina 4 

27, 28, 29 & 30 december 2018  

van 15:00u - 01:00 uur 

Kunst bij Winston & Wei Wei 

 Dit keer van Joël Vervaecke, Marga 

Middeldorp, Ron v.d. Aa en Sofia  

Rusland. (Stationsweg 45) 

Meer informatie is te vinden op 

www.buurtstation.nl.  

Ook in deze krant:  

Wijknieuws | Buurtstation  2 

Nieuwe  bestuursleden   3 

Stoepteksten | Poetry  3 

Vogelgekte in het park  4 

Bordelaise heropend  5 

Hagenaar St. Raphaël  6 

St. Maarten in het park  6 

Kelderkunst  Croissant  7 

Buurt Preventie Team  7 

Cocktailbar  | Podium   8 

Wapen van Dordrecht  9 

Buurtcolumn 10 

Sponsors  
11- 

12 

http://www.lusthofxl.nl
https://www.facebook.com/hashtag/Spinozahof
http://www.lusthofxl.nl
https://www.winstonweiwei.nl/
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   125 mm2  €   55 

1/12pagina     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 

geplaatst worden.  

hs@buurtstation.nl 

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

Buurtstation bestaat geheel uit 
vrijwilligers.  
Het bestuur van de stichting wordt 
elk jaar gekozen door buurt-
bewoners op de bewonersavond. 
Het bestuur bestaat in 2019 uit:  

Nol Witte (voorzitter) 

Paul van Achterberg 

(penningmeester) 

Anne Vokurka-Viruly 

Zi Wat 
 

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

De stichting wordt één dagdeel per 
week administratief ondersteund 
door Carla Janmaat.  
 

Leefbaarheidsoverleg  
Het Buurtstation organiseert vijf 
keer per jaar het Leefbaarheids-
overleg.  
Dit overleg is bedoeld om de leef-
baarheid van de Stationsbuurt te 
verbeteren.  
Buurtbewoners kunnen klachten  
of ideeën direct bespreken met 
gemeenteambtenaren, de wijk-
agent of de woningcorporaties.  
Data overleg 2019: 
30 januari, 27 maart, 26 juni,  

11 september, 20 november (tevens 
Bewonersavond),  
19:30 - 21:00 uur, Bazaar of Ideas, 
Clasroom 2+3, Hoefkade 11. 
 

Website en digitale nieuwsbrief 
Actuele informatie over Stations-
buurt en Buurtstation is te vinden 
op de website:  
 

www.buurtstation.nl. 
 

info@buurtstation.nl . 

http://twitter.com/BuurtStation 

www.facebook.com/2buurtstation 

 

 

Wijkkrant Stationsbuurt 
 

14e jaargang nr. 1 

p/a Buurthuis Parada 

Van Limburg Stirumstraat 280  

2515 PT Den Haag  
 

Redactie:  
Vries Kool  

Annemarijke Jolmers 

Angelina Adam 

Ashwin Jethoe 

Josefine Martins 

Franka Korteweg 

tekeningen: 

Suzanne van Soest  

samenstelling en opmaak:  

Gary van der Heemst 

druk: 

www.stichtingmeo.nl  
 

Advertenties, reacties en kopij: 

hs@buurtstation.nl 
 

Volgende editie nr. 53:  
 

deadline  1 maart  

bezorging  eind maart  
 

Digitale versie op: 

www.buurtstation.nl 

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

Het is goed te kunnen melden dat ook in 2019 Buurtstation 

weer beschikt over een goed gevuld bestuur. Zi, Anne, Paul en 

ik hopen ook in 2019 weer een bijdrage te kunnen leveren aan 

de vele ontwikkelingen in de wijk. Er staat genoeg op stapel! 
 

De Loper Oude Centrum zal naar verwachting in januari feestelijk 

worden geopend. We hopen vanzelfsprekend dat de nieuw ingerichte 

Stationsweg ondernemers zal inspireren tot hernieuwde investerin-

gen, zodat niet alleen de openbare ruimte maar ook het winkelaan-

bod een facelift krijgt.  
 

Op de kop van het Stationsplein zijn de werkzaamheden aan het 

voormalige Belastingkantoor inmiddels, grotendeels onzichtbaar, al 

in volle gang. Naar verwachting gaat het belastingkantoor nog in de-

cember tijdelijk in de steigers. In de loop van 2020 is het belasting-

kantoor omgetoverd tot een hotel van Aloft Hotels met circa 170 ka-

mers, en daarboven circa 60 huurappartementen. 
 

Volgens verwachting zijn onlangs de werkzaamheden aan de Entree 

Laakzijde van station Hollands Spoor weer opgepakt. De voorberei-

dende werkzaamheden voor de realisatie van de winkeltjes en de 

grote fietsenstalling zijn gestart. De tunnel wordt naar verwachting 

nog niet in 2019 in gebruik genomen. 
 

Inmiddels ook vol in het nieuws zijn die andere ontwikkelingen aan 

de Laakzijde van het station: de hoogbouwplannen in Laakhavens. 

Onder andere aan de Waldorpstraat en achter de Struijk zal op een 

aantal locaties hoogbouw worden gerealiseerd. In 2019 zullen de 

plannen concreter worden en willen we vanuit Buurtstation hierover 

in gesprek met de buurt. Welke voordelen zien we? En welke nade-

len? En wat kan de plannen tot een succes maken? 
 

U ziet het al: genoeg te doen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan 

activiteiten of ontwikkelingen in de wijk? Laat het weten.  

Er zijn altijd meedenkers en ‘helpende handjes’ nodig.  
 

Actief zijn in de wijk is leuk, én nuttig! 
 

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,  

Nol Witte 

voorzitter 

Van het bestuur van  

bewonersorganisatie Buurtstation 

Kort wijknieuws 
 Op 12 november kon eindelijk de taxistandplaats bij het station 

weer in gebruik worden genomen. Het systeem van de pollers  

werkte niet goed en het duurde een tijd voordat dit hersteld was. 

 Op 12 november is ook begonnen met meer groen aan te brengen 

op het Hofwijckplein naast de Ellips.  

Het plein is bij de gemeente in beeld gekomen als ‘stenige’ plek via 

de Facebookactie Dat Kan Groener. 

 Spinozahof kan nog twee jaar actief blijven op de huidige plek. 

Daarvoor ondertekenden Staedion (eigenaar van de grond) en Lust-

hofXL de verlenging voor het tijdelijke gebruik. In 2021 laat Staedi-

on er energiezuinige, aardgasloze sociale huurwoningen bouwen. 

 Het Strijkijzer fluit weer. De panelen die het fluitgeluid moeten  

tegengaan zijn vanwege onderhoud door woningcorporatie Vestia 

verwijderd en worden naar verwachting pas in het voorjaar weer 

teruggeplaatst. 

Heeft u last van het gefluit? Meld dit dan bij Vestia.  

Dit kan op de volgende manieren: 

→ Mailen naar: hetstrijkijzer@vestia.nl. 

→ Bezoeken van het spreekuur, dagelijks van 8.00 tot 9.00 uur, in 

het kantoor op de 2e etage in het Strijkijzer (huisnummer 404) 

→ Bellen met: 088 124 24 24 – maandag tot en met vrijdag tussen 

08.30 en 16.30 uur 

→ invullen van contactformulier:  

https://www.vestia.nl/contactformulier 

 De inspraak op de verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum loopt. 

Het zou mooi zijn als er vanuit de Stationsbuurt ook positieve ziens-

wijzen worden ingebracht. Dit kan heel eenvoudig via de mail; op 

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/

verkeersmaatregelen-schilderswijk-.htm. 

 Er is weer kunst bij Winston en Weiwei (Stationsweg 45). Dit keer 

van Joël Vervaecke, Marga Middeldorp, Ron v.d. Aa en Sofia  

Rusland. Meer informatie is te vinden op www.buurtstation.nl. 

mailto:hs@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
mailto:hetstrijkijzer@vestia.nl
tel:088%20124%2024%2024
https://www.vestia.nl/contactformulier
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/verkeersmaatregelen-schilderswijk-.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/verkeersmaatregelen-schilderswijk-.htm
https://www.winstonweiwei.nl/
http://www.Buurtstation.nl
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De voorbereiding voor  

Poetry in the Park  

is in volle gang!  
 

Initiatiefgroep:  

Josefine, Hetty,  

Wanda, Madeleine,  

Angelina en Malou. 
 

Groot programma met tent 

in het Huijgenspark,  

de laatste week van  

mei 2019. 
 

PoetryBattle tussen jongeren 

van diverse middelbare scholen,  

'Ik vertaal je', ‘levensverhaal in 

gedicht’, en muziek. 
 

Vrijwilligers zijn welkom. 

Interesse? Mail naar: 

info@huisvangedichten.nl 

Zi Sheng Wat  

Ik ben Zi Sheng Wat (roepnaam Zi),  

31 jaar en woon sinds 3,5 jaar in de 

Kikkerstraat samen met mijn man en 

kat. Binnenkort komt daar ons eerste 

kindje bij!  
 

In het dagelijks leven ben ik een ver-

pakkingstechnoloog: ik ontwikkel nieu-

we verpakkingen voor verzorgingspro-

ducten. Mijn achtergrond is Industrieel 

Product Ontwerpen (afgestudeerd aan 

de Haagse Hogeschool). 

Ik ben geboren en getogen in Breda, 

en ben tijdens mijn studie naar Den 

Haag verhuisd. Na mijn studie samen 

met mijn man een huis gekocht in de 

gezellige Stationbuurt, en sindsdien 

verliefd geworden op deze buurt. 

De Stationsbuurt staat voor mij voor: dynamiek, multi-cultureel, artis-

tiek, historisch, lekker eten en hechte buren. 

Ik wil graag bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de Stati-

onsbuurt. Niet alleen omdat ik hier voorlopig nog wel een tijdje blijf 

wonen, maar ook omdat ik heel veel potentie zie in en ontzettend trots 

ben op onze buurt! Ik help ook gewoon graag mensen. 
 

Door lid te worden van het bestuur van bewonersorganisatie Buurtsta-

tion, hoop ik zo veel mogelijk buurtgenoten te kunnen helpen om een 

positieve verandering in de buurt te realiseren. 

Ik zie jullie vast snel een keertje ergens in de buurt! 

Anne Vokurka-Viruly 

Als nieuw bestuurslid van Buurtstation 

stel ik mij via deze weg graag even aan 

u voor. Mijn naam is Anne Vokurka-

Viruly, en ik woon sinds juli 2015 in de 

buurt. Ik ben een trotse buurtbewoner, 

en vertel vaak over ons "dorp in de 

stad", het enorme Oranjeplein, de ge-

weldige ondernemers en hoe mooi de 

Stationsweg wordt.  
 

Ik woon hier samen met mijn man Lu-

cas en onze drie kinderen - een gezelli-

ge boel! Voor die tijd woonden wij in 

Delft, waar ik ook gemeenteraadslid 

ben geweest voor een lokale partij. In 

het dagelijks leven ben ik advocaat. 

Ons kantoor, ScheerSanders advocaten, 

is gevestigd in de Archipelbuurt aan het Nassauplein. Ik voer daar met 

name een algemene civiele praktijk en hou mij voor MKB'ers en parti-

culieren bezig met onder meer contracten, aansprakelijkheid, vastgoed 

en bedrijfsovernames. Daarnaast adviseer en procedeer ik ook nog ge-

regeld in het bestuursrecht. Ik ben een taalfanaat, optimistisch en ik 

kan rond deze tijd niet wachten tot de gezelligheid van de kerstdagen.  
 

Ten slotte, weet dat onze bewonersvereniging enorm laagdrempelig is. 

Valt je iets op, zit je ergens mee of heb je een goed idee voor de wijk? 

Mail ons dan vooral op info@buurtstation.nl. 

Nieuwe bestuursleden bewonersorganisatie Buurtstation 

Den Haag groeit de komende 25 jaar met zo’n 

4.000 à 5.000 mensen per jaar. Om die men-

sen een plek te geven, zijn er 2.500 nieuwe 

woningen per jaar nodig. 
 

Meer mensen en meer werk, betekenen dat de 

stad ruimte moet maken voor meer woningen 

en kantoren. Den Haag kiest daarom voor 

hoogbouwlocaties rond de stations CS, Laan 

van NOI en ons Hollands Spoor. 

(Centraal Innovatie District: CID) 

Voor de Stationsbuurt betekent dat, dat er 

langs de stationszijde van de Waldorpstraat en 

om de hoek bij de spoortunnel naar het Rijs-

wijkseplein veel gesloopt gaat worden (o.a. het 

voormalige glazen Giro-gebouw en de Globe). 

Daarvoor in de plaats komen hoge woonflats. 

Dat hele gebied hoort officieel bij de Stations-

buurt, wat betekent dat het aantal inwoners 

bijna verdubbeld 

wordt. 

Wat gaat er gebeuren? 

5.000 – 7.000 extra woningen 

• Waarvan 30% sociale huurwoningen 

• Campus Haagse Hogeschool bij station 

   Hollands Spoor 

• Structurele verbetering en vergroening 

   o.a. Waldorpstraat  
 

Tijdsplanning 

 Tot eind 2020: inspraakprocedures, bestem-

mingsplan, gebiedsvisie en vergunningen. 

 Eind 2020: start bouwwerkzaamheden. 

 Medio 2022: oplevering eerste project. 

 Medio 2026: oplevering laatste project. 

 

Veranderingen (zie kaart): 

1: Parkeerplaats Dintelstraat    >nieuwbouw  

2: De Drie Hoefijzers           >renovatie en transformatie tot woningen 

3: Struijck II/Vlietpoort         >nieuwbouw 

4: Laakpoort  (Spiegelpaleis)    >sloop en nieuwbouw 

5: Stationspostkantoor             >renovatie en transformatie tot woningen 

6: The Globe               >sloop en nieuwbouw 

7: NS kavel/Kiss en Ride        >nieuwbouw 

8: Velostrada brug             >aanleg fietsverbinding Laak/Binckhorst 

Poetry in the Park 2019 

Op de stoepranden vanaf de Wagenbrug tot de Hoefkade komen spreu-

ken te staan. Deze spreuken zijn in 34 talen en geschreven in de bijbe-

horende lettertekens van die taal met een vertaling in het Nederlands.  
 

Graveren is alleen mogelijk als de stoepranden al op hun juiste plaats 

liggen. Er wordt een methode gebruikt die geen stof veroorzaakt. Het 

graveren levert wel geluidshinder op.  

Stoepteksten Stationsweg 

Veel nieuwe hoogbouw achterkant station 

mailto:info@huisvangedichten.nl
https://crm.basenet.nl/emailnew.html
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Van 27 tot en met 31 december 2018 strijkt  

de Carnivale-karavaan weer voor een paar 

daagjes neer in het Huijgenspark. Hollands 

Spoor neemt de laatste ontwikkelingen van dit 

winterfestival in onze buurt door met organisa-

tor Anne van der Zwaard. 
 

Gipsy 

Ongeveer een maand voor de start is Anne su-

perdruk met de voorbereiding. Ze ploft neer op 

haar vertrouwde plek in De Overkant en steekt 

meteen van wal: "Ik ben nu bezig met de 

Gipsy-tent. Die was er vorig jaar al, maar hij 

wordt dit jaar twee keer zo groot. Dat is een 

les van vorig jaar. We hebben meer overdekte 

ruimte nodig voor als het regent. Anders gaan 

de mensen veel sneller weg. Er komt in de 

Gipsy-tent een heel inspirerende kok. Hij is 

veel bezig met gezond eten en duurzaamheid. 

Denk aan bijzondere groenten en gebruik van 

ingrediënten die anders worden weggegooid. 

Ik verklap nog niets, maar hij komt echt met 

spannende gerechten. Voor wie dat niet trekt 

zijn er trouwens net als altijd (in de andere 

tent De Danssalon) ook gewoon weer de 

stamppotten." 
 

Juridische procedure  

Naast het plannen en regelen van faciliteiten 

en acts voor de komende editie van Carnivale, 

gaat er ook veel tijd en energie zitten in de 

vergunningverlening en het voorkómen van 

overlast voor omwonenden.  

"Een festival als Carnivale maakt geluid. In de 

vergunning wordt bepaald wat mag en wat niet 

mag. We proberen de overlast voor omwonen-

den te beperken en doen er alles aan om ons 

aan de vergunningsvoorwaarden te houden. 

Als er een klacht is ga ik altijd meteen kijken 

om te zien wat er aan de hand is en of we er 

wat aan kunnen doen. Vorig jaar was er op een 

paar momenten bij de afbouw van het festival 

te veel geluid.  
 

Dit jaar gaan we daar nog beter op letten en 

nog meer maatregelen nemen om geluidsover-

last te beperken, zoals bijvoorbeeld: alle ver-

sterkte  live-muziek binnen.  

We doen echt ons best.  

Desondanks loopt er nu een procedure van  

een omwonende, die onder meer gaat over de 

nachtafbouw. Het is een kwestie tussen die 

omwonende en de gemeente, maar het gaat 

over Carnivale. De juridische procedure leidt 

tot onzekerheid en kost veel (negatieve) ener-

gie. Ik blijf hopen dat we in gesprek kunnen 

komen en in onderling overleg tot een oplos-

sing kunnen komen, die voor iedereen accep-

tabel is." 
 

Zwanenzang van de Steile Wand 

Dan weer terug naar Carnivale en wat er dit 

jaar nieuw is. Anne begint niet direct over de 

attracties, waar mijn vraag eigenlijk op gericht 

is, maar met het nieuwe bestuur bestaande 

uit Lobke Zandstra - buurtbewoner en voorma-

lig raadslid - en ex-wethouder Marjolein de 

Jong. "Met hen ben ik echt heel blij. Ze bren-

gen rust, denken mee en hebben veel verstand 

van zaken. Dat is heel fijn, want Carnivale or-

ganiseren is niet altijd makkelijk." En dan toch 

over het programma:  
 

"De Steile Wand komt terug naar het Huijgens-

park voor zijn zwanenzang. Na Carnivale houdt 

Henny Kroeze er na zoveel jaar mee op. Heel 

bijzonder dat de finale hier is. Vanuit het oos-

ten van het land is er veel belangstelling om 

daarbij te zijn.  

Verder hebben we een Fakir uit Barcelona. Ik 

kan zeggen dat je een sterke maag moet heb-

ben voor zijn acts in de avond. Ook spectacu-

lair is een artiest op het slappe koord, als je 

hem tenminste weet te vinden.  
 

De man van 3 miljoen volt is slachtoffer ge-

worden van het klimaatprobleem 

(energiebesparing), maar krijgt een waardige 

opvolger met de Rocket Man (een andere dan 

die uit Noord-Korea). Er is niet één clown, 

maar er komen er vijf, mannelijke en vrouwen, 

om het publiek tegen betaling tot op het bot te 

beledigen.  

De 18+-tent, burlesque, toffe Americana en 

grassrootsbandjes, magiërs, waarzeggers: ze 

zijn er allemaal weer bij." 
 

Alle buurtbewoners zijn van harte uitgenodigd 

om tussen Kerst en Oud en Nieuw te komen 

genieten van de Carnivale-karavaan.  

Voor tickets en laatste informatie, check Face-

book of www.carnivale.nl of Facebook.  

Vrijwilliger worden kan ook nog: stuur een 

mail naar vrijwilliger@carnivale.nl en verbon-

denheid met je buurtgenoten wordt je deel. 
 

Vries Kool 

 

Carnivale-karavaan in aantocht 
Tussen kerst en oudjaar wordt het Haagse  

Huijgenspark voor de zevende keer omgetoverd 

tot een bijzondere wereld van 1001 lichtjes met 

een spectaculaire mix van attracties en acts uit 

de tijd dat circus en kermis nog één waren. 
 

OPENINGSTIJDEN & DATA 

27, 28, 29 & 30 december 2018 van 15:00u - 01:00u 

De dood van meer dan 300 spreeuwen in het 

Huijgenspark eind deze zomer leidde tot veel 

onderzoek, ideeën en complottheorieën.  
 

Ziekte 

Vogelopvang de Wulp en het Dutch Wildlife 

Health Centre namen de vogels onder de loep. 

Resultaat: goed doorvoede en gezonde dieren 

met soms enkele kleine inwendige bloedingen, 

vermoedelijk veroorzaakt door de val uit een 

boom. Geen sporen van ziektes. 
 

Geluid 

Het zou kunnen dat de oriëntatie van vogels 

soms verstoord wordt door trillingen die door 

de wind worden veroorzaakt, bijvoorbeeld rond 

gebouwen zoals het Strijkijzer. 

Trekvogels reageren op het aardmagnetisch 

veld en gebruiken geluiden en geuren om te 

navigeren. Aangenomen wordt dat dit gebeurd 

door middel van infrasone trillingen. In feite 

zijn dat heel langzame trillingen (tussen de 

0,001 en 16 hertz) van bijvoorbeeld lucht, 

grond of water. Infrageluid wordt niet door het 

oor gehoord, maar in vlagen door het lichaam 

gevoeld.  
 

Geheime testen met 5G 

Een hardnekkig gerucht is dat de spreeuwen 

het slachtoffer zijn van geheime testen met 

een 5G zendmast voor mobiele telefoons.  

De eigenaar van een belwinkel in de buurt van 

het park werd er in de media zelfs van be-

schuldigd een dergelijk mast op zijn dak te 

hebben. Maar dat is onmogelijk; hij huurt een 

benedenpand, zo’n mast kost miljoenen en 

dergelijke testen worden niet in Den Haag ge-

houden, maar alleen op vier andere plaatsen in 

Nederland, onder strenge overheidscontrole.  
 

Hogeschool 

Er wordt gedacht aan studenten van de Hoge-

school, die experimenten zouden uitvoeren, 

ook omdat vorig jaar dode spreeuwen werden 

gevonden op het plein voor de school. Er is 

geen enkele aanwijzing dat dit het geval is.  

Ook theorieën over piepkleine UFO’s die boven 

de stad vliegen of de wraak van de vorig jaar 

gekapte kastanje zijn niet geloofwaardig.  
 

Vergiftiging 

De vogels eten niet in het park; ze slapen er 

alleen. Dus vergiftiging zou ergens anders heb-

ben moeten plaatsvinden. Er zijn geen andere 

vogels of dieren gevonden die vergiftigd zou-

den zijn. Daarbij, buurtbewoners stoorden zich 

als echte Hagenezen niet aan het hondenuit-

laatverbod in het park. En toch is er voor zover 

bekend geen hond ziek van geworden.  

De spreeuwen hadden een lege maag. Dat kan 

betekenen dat ze misselijk waren door gif.  

De verzwakte dieren haalden dan nog net de 

boom waar ze sliepen voor ze dood neervielen. 
 

Mysterie ontrafeld 

Bij een recent onderzoek zijn natuurlijke giffen 

uit de taxusstruik in de levers gevonden.  

De stof komt niet in het vruchtvlees van de 

besjes voor, maar wel in de blaadjes, takken 

en pitjes. Normaal gesproken blijven vogels 

van de giftige delen af, maar men vermoedt nu 

dat ze toch de giftige delen binnenkregen.  

Hoe en waarom dat gebeurd zou zijn, is een 

mooie vraag voor nieuwe speculaties. 
 

Gary van der Heemst 

 

Vogelgekte rond het Huijgenspark 

http://www.carnivale.nl
mailto:vrijwilliger@carnivale.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Infrasone_trillingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertz_(eenheid)
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Na ruim een jaar leegstand gaat er eindelijk 

weer wat gebeuren in de Bordelaise. Mirjam en 

Lambert, uitbaters van café De la Gare aan de 

Nieuwe Schoolstraat, nemen het over. Na een 

grondige renovatie gaat de Bordelaise naar 

verwachting dit voorjaar weer open. Hollands 

Spoor sprak alvast met hen. 
 

Baby 

In de Bordelaise-voor-de-verbouwing tref ik 

Mirjam en Lambert op een koude november-

ochtend. Op de vraag hoe ze hier terecht ge-

komen zijn, antwoordt Mirjam: “De Bordelaise 

ging uiteindelijk onverwacht dicht. Het is een 

charmant plekje op een charmante locatie in 

een charmante buurt. En als iets vrijkomt en je 

wilt wat als ondernemer, dan moet je hande-

len, want het komt nu vrij en niet later.”  

Lambert voegt eraan toe: “Bij een baby is 

soms de vraag of je hem al heel lang wilde of 

dat het je overkwam. Het is van beide een 

beetje.” 
 

Ontmoetingsplek voor de buurt 

Over wat de Bordelaise moet worden zijn de 

ideeën vastomlijnd. De Bordelaise blijft de  

Bordelaise heten. Het wordt een klassiek café, 

een ontmoetingsplek voor de buurt en natuur-

lijk ook voor de rest van Den Haag. Er is rusti-

ge muziek, waar je een gesprek bij kunt voe-

ren. Er zullen veel soorten bier zijn net als bij 

café De la Gare.  

Daar weten ze allebei inmiddels veel van.  

Op termijn is de bedoeling dat de keuken ook 

weer in gebruik wordt genomen, maar eerst 

moet het café goed draaien. Je moet eerst iets 

weten over de mensen die willen komen, voor-

dat je koks in dienst kunt nemen. Rustig op-

bouwen is het devies. 
 

De tand des tijds niet goed doorstaan 

Voor het zover is moet er nog een hoop gebeu-

ren. Lambert: “Het café heeft de tand des tijds 

niet goed doorstaan, om niet te zeggen dat het 

is uitgewoond. We gaan alles aanpakken, maar 

willen de sfeer behouden.” Terwijl hij het podi-

um en de piano (“die moet helaas ook weg”) 

begint te inspecteren vertelt Mirjam over hoe 

ze zeven jaar geleden zijn begonnen met café 

De la Gare: “Lambert heeft na zijn studie altijd 

achter de bar gestaan. Ik heb 

hem daar ook leren kennen. Ik 

heb zelf helemaal geen horeca-

achtergrond.  

Ik ben 23 jaar ambtenaar ge-

weest, planner in het Rotterdam-

se OV. Toen wij hadden besloten 

een eigen café te beginnen, heb 

ik in het café waar Lambert werk-

te gevraagd of ik een maand 

mocht komen meedraaien om te 

kijken of ik dat wel zou kunnen.  

 

Dat ging zo goed dat ik daar heb gewerkt tot 

we met De la Gare begonnen.   

Ik houd me onder meer bezig met de organisa-

tie achter de schermen.” Bij dat laatste hoort 

ook het vinden van goed personeel. “We zoe-

ken nog mensen. Goed horecapersoneel vin-

den is heel moeilijk op het moment. Ik hoop 

dat er nog goede werkzoekenden in de buurt 

wonen.“ 
 

Dan moeten we allemaal weer aan de slag. Een 

foto nemen voor de krant laten we achterwe-

ge. Met Mirjam en Lambert spreek ik af dat ik 

volgend jaar terugkom voor een foto van een 

blinkend nieuwe Bordelaise, hopelijk voor in de 

april-editie van de Hollands Spoor. 
 

Vries Kool 

Een begrip in de Stationsbuurt, waar 

buurtbewoners, forenzen en toeristen  

komen voor sigaretten, sigaren, een lot uit 

de loterij, een krantje, ansichtkaart of een 

praatje. Dat is Sigarenmagazijn Knijff, al 

sinds 1925 gevestigd op de Stationsweg. 

De laatste 21 jaar stond Cor Jansen er aan 

het roer. Per 1 november heeft hij de zaak 

overgedragen aan Chakib el Kaddaoui, 

“voor het gemak Bram”. 
 

Ik spreek de beide heren achter de winkel ter-

wijl de broer van Chakib de klanten helpt. Ze 

hebben duidelijk grote waardering voor elkaar 

en als ik de één een vraag stel, geeft soms de 

ander antwoord of ze vullen elkaar aan. Chakib 

vertelt dat hij al jaren bij Cor in de winkel 

komt. “Ik vind dit een goede locatie en een 

gezellige buurt. En ik wilde ondernemen; mijn 

vader had ook altijd een eigen zaak.” Een jaar 

of twee geleden begon Chakib duidelijk te ma-

ken aan Cor dat hij belangstelling had om 

Knijff over te nemen. 
 

Praatje  

Chakib heeft een mbo-opleiding Bedrijfsecono-

mie op zak en werkte voor verschillende ba-

zen, maar ondernemen zit hem in het bloed. 

“Als je je energie erin stopt en je kan er je 

brood mee verdienen, dat is toch mooi. Hier is 

de dag voorbij voordat ik het doorheb: gezellig 

met iedereen een praatje maken.” Hij en Cor 

hebben dan een maand samen in de winkel 

gestaan vóór de officiële datum van over-

dracht. Om te wennen: wennen voor Chakib, 

voor Cor én voor de klanten. Chakib kijkt la-

chend terug op zijn eerste week: “Paniek! Ik 

kende alle namen van sigaretten en sigaren 

niet.” “Het apparaat van de lotto/toto gaf ook 

een storing”, vult Cor aan. “Dat gebeurt wel 

eens. Ik heb dat allemaal nog kunnen uitleg-

gen. ” Chakib: “Vanaf de tweede week ging het 

eigenlijk wel soepel.” 
 

In die maand zijn ze een beetje familie gewor-

den, vertellen ze. “Ik heb twee dochters en nu 

is hij een soort zoon voor me”, vertelt Cor. “Ik 

had het me niet beter kunnen wensen.” Hij zal 

zeker nog langskomen voor een praatje, al was 

het maar omdat zijn dochter boven de zaak 

woont. 
 

Afscheid  

Cor krijgt eerst een bypass-operatie (“Ik voel 

me goed hoor! Familiekwaal”) en moet dan zes 

weken herstellen, en gaat daarna van de AOW 

genieten: “Ik heb een oldtimer en twee moto-

ren, houd van racefietsen…” Hij is blij dat hij 

zonder zorgen die operatie kan ondergaan; de 

zaak draait toch door. En hij heeft rustig kun-

nen afbouwen en afscheid kunnen nemen. “Ik 

moest wel even slikken toen ik de sleutel over-

droeg”, geeft hij eerlijk toe. “Hier ligt toch mijn 

leven.” Maar liefst 46 jaar was hij als onderne-

mer aan de Stationsweg gevestigd. Eerst op 

het pleintje bij de Wagenbrug, tussen 1996 en 

2001 had hij Sigarenmagazijn Knijff erbij 

(“overgenomen van mijn concurrent”) en sinds 

2001 was dit zijn enige winkel. Cor heet zelf 

Jansen, maar heeft de achternaam van de op-

richter altijd in ere gehouden.  

Knijff senior begon de zaak in 1925 een hui-

zenblok verderop, van diens zoon nam Cor het 

over. 
 

Historie en toekomst 

Chakib is van plan om de naam Knijff te blijven 

gebruiken. “Zeker tot 2025, dan bestaat het 

sigarenmagazijn 100 jaar. Die historie vind ik 

wel mooi.” Ook andere veranderingen heeft hij 

niet direct voor ogen. Zelfs de vaste invaller op 

zondag blijft: Richarda, de ex van Cor. Haar 

aanwezigheid maakt het mogelijk dat eerder 

Cor, en nu Chakib, een dag in de week vrij kan 

hebben. 

Ze zijn het erover eens dat de Stationsweg en 

de rest van de buurt steeds mooier worden. 

“Met de studenten, het nieuwe station en de 

horeca: het wordt hier steeds meer ‘centrum’. 

Tussen het ene en het andere station wordt 

het gewoon één gebied”, is Chakibs verwach-

ting. Ja, de toekomst ziet er goed uit, vinden 

ze eensgezind. 
 

Annemarijke Jolmers 

Sigarenmagazijn Knijff: met nieuwe eigenaar op naar 100-jarig bestaan 

Bordelaise in voorjaar heropend 
Licht aan het einde van de Bordelaise 
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Wie kent die twee grote schepen niet die in de 

Bierkade liggen tussen Wagenbrug en Zieken? 

Inmiddels zijn ze beeldbepalend voor de Stati-

onsbuurt en het Oude Centrum. De historische 

binnenvaartschepen zijn zogenoemde Hage-

naars, ook wel Wagenbruggers genoemd, uit 

1905 en 1906.  
 

Beide schepen zijn indertijd speciaal gebouwd 

voor het grachtenstelsel van Den Haag en 

transporteerden onder andere bouwmaterialen 

uit het oosten van het land, bedoeld voor de 

uitbreidingswijken. “Ook werd wel groente en 

fruit uit het Westland hier de stad ingevoerd. 

Er waren toen nog helemaal geen wegen! Dat 

kun je je bijna niet meer voorstellen,” zegt Erik 

de Jong, waar ik te gast ben op een van de 

twee Hagenaars. Samen met Marianne  

Edixhoven ging hij het avontuur aan om dit 

schip te kopen.  

Erik en Marianne waren toen al gestart met de 

verhuur van kano’s. Dat deden ze van huis uit. 

Elke dag reden zij de kano’s op een aanhan-

gertje achter hun fiets naar de Bierkade. “Dat 

was een hele klus,” vertelt Marianne. “Op een 

gegeven moment konden we werken vanuit 

een terrasboot van een van de cafés aan de 

Dunne Bierkade. Maar het werd noodzakelijk 

dat we een andere oplossing gingen vinden. 

Toen zijn we gaan zoeken naar een geschikte 

boot. Dat was een avontuur op zich. Het hele 

land hebben we doorkruist om er één te vin-

den. Ik ben op een gegeven moment afge-

haakt met het zoeken. Uiteindelijk kwamen 

Erik en zijn broer bij een werf waar dit schip 

klaargemaakt werd voor de schroot.” Het bleek 

een Hagenaar te zijn, indertijd gebouwd in op-

dracht van de gebroeders Engelaar uit Nijme-

gen. Het schip kreeg dan ook de naam ‘Sint 

Raphaël’.  
 

IJzeren zeilschip 

Erik laat me het Haagsche grachtenboek zien 

waar oude foto’s in staan uit het begin van de 

vorige eeuw: een gekrioel van boten en 

bootjes.  

 

“Deze Hagenaars kwamen 

bomvol geladen met bijvoor-

beeld hout elders uit het land 

de stad in, onder de brug 

door de Bierkade op.  

Eenmaal uitgeladen kwam de 

boot hoger te liggen en om 

weer onder de brug (of brug-

gen) door te kunnen werd hij 

volgepompt met water. Dan 

voeren er jongetjes mee, die 

eenmaal voorbij de brug de 

boot weer zo snel mogelijk 

moesten leegscheppen zodat 

hij weer verder kon varen.  

De jongetjes liepen vervol-

gens terug naar Den Haag 

voor de volgende boot.  

De Wagenbrug is 4m 20 

breed en het schip is 4m 11 breed en 23 meter 

lang. Dus je snapt wel wat een toer dat moet 

zijn geweest om die schepen door de grachten 

te laveren. Het is een zeilschip en als er geen 

wind was, of de waterwegen te smal, moest hij 

getrokken worden.” 

De ‘Sint Raphaël’ is een ijzeren schip, aan el-

kaar geklonken platen met klinknagels. “Het 

was in goede conditie, want het heeft niet zo 

lang dienst gedaan. De Laakhavens werden 

aangelegd en toen konden er veel grotere 

schepen de stad in komen.”  
 

Onder zeil 

Ik krijg een rondleiding door de boot: het piep-

kleine gedeelte waar de schippersfamilie woon-

de in het roefje, het achteronder, met een 

bedstee en een tafel. Nu is het tijdelijk een op-

bergruimte. Dan de laadruimte: bijna de hele 

lengte van het schip was open van boven. Erik 

heeft er bij een scheepswerf een bovendek op 

laten maken met raampjes; deze ruimte doet 

nu dienst als atelier voor Erik’s architectenbu-

reau Morfis en als kantoor en opslag voor de 

kanoverhuur. De ruimte wordt warm gestookt 

door een palletkachel. Helemaal vooraan op 

het dek staat de lier die de mast omhoog moet 

hijsen en het anker laat zakken. “Daaronder is 

een kleine ruimte waar de knechten sliepen, 

‘onder zeil gingen’. Het is leuk dat je meteen 

snapt waar die uitdrukkingen vandaan komen”. 

vertelt Erik.  

Samen met de stichting ‘Leren Doen’ is  

vervolgens de binnenkant geïsoleerd en  

ingetimmerd. Een klein luik is open gelaten 

opdat nog de oorspronkelijke klinknagels te 

zien zijn. 

“Er is ook een motor ingebouwd. Nu kan het 

schip gemotoriseerd naar een werf, waar het 

één keer in de vijf jaar gezandstraald moet 

worden aan de onderkant.” 

Het andere schip in de Bierkade is van de 

Stichting Ooievaart en dat wordt geheel geres-

taureerd als ‘museumschip’: daar is dan goed 

te zien hoe het vroeger gefunctioneerd moet 

hebben. 
 

Ondernemers ‘pur sang’ 

Er is nog heel veel werk te doen voor Erik en 

Marianne die het grotendeels allemaal zelf uit-

voeren. Er zijn nieuwe Europese regels geko-

men waar het schip aan moet voldoen, zeker 

als het bedoeld is om er ooit mee te varen. Dat 

kost tijd en geld. Maar Erik en Marianne zijn 

ondernemers ‘pur sang’ en laten zich niet van 

de wijs brengen. De kanoverhuur loopt goed. 

Erik is met zijn architectenbureau ook bezig 

met allerlei nieuwe ontwikkelingen op het ge-

bied van ‘indoor surfen’. In Rotterdam wonnen 

zij een stadsprijs voor de aanleg van een surf-

baan op de Binnenrotte. Marianne is mede op-

richter van LUSTHOFxl, waaronder onder meer 

het Stoelenproject in het Huijgenspark en de 

StadsOase Spinozahof tot stand zijn gekomen. 

De Spinozahof heeft onlangs van woningcorpo-

ratie Staedion te horen gekregen nog twee 

jaar door te mogen gaan, waardoor vele pro-

jecten waaraan LUSTHOFxl werkt verder ont-

wikkeld kunnen worden. De StadsOase fun-

geert namelijk ook als proeftuin voor allerlei 

duurzame stedelijke interventies. Op vrijdag 

19:00 is iedereen er welkom om deel te nemen 

aan de ‘potluck’ (iedereen die komt eten 

brengt zelf ook eten/drinken mee). 

 

Kanoverhuur Den Haag: 

www.kanoverhuurdenhaag.nl 

Erik de Jong: www.morfis.nl  

Marianne Edixhoven: www.lusthofxl.nl  

 

Angelina Adam 

De Hagenaar St. Raphaël krijgt een tweede leven 

Zondag 11 november bracht Sint 

Maarten op zijn paard een bezoek 

aan het Huijgenspark en ontstak 

het licht op het nieuwe podium.  

Vooraf speelden buurtkinderen het 

verhaal van de armen die wachtten 

op de komst van de redder in nood. 
 

Na de ceremonie mochten de kinde-

ren met lampjes langs de deuren 

van de buurtbewoners om in ruil 

voor liedjes snoep te ontvangen. 

Ondanks een beetje motregen was 

het een warm en vrolijk feest. 

 

Sint Maarten in het park 

http://www.kanoverhuurdenhaag.nl
http://www.morfis.nl
http://www.lusthofxl.nl


                                     Wijkkrant HOLLANDS SPOOR   Januari 2019Wijkkrant HOLLANDS SPOOR   Januari 2019Wijkkrant HOLLANDS SPOOR   Januari 2019                                                            777      

Sinds kort heeft de Stationsbuurt, als een van 

de laatste wijken in Den Haag, een eigen Buurt 

Preventie Team (BPT). Dit team bestaat op dit 

moment uit een kleine 10 buurtbewoners die 

er om verschillende redenen bij zijn gekomen. 

“Gewoon, omdat het een leuke buurt is en dat 

willen we zo houden.” 
 

Het BPT loopt nu nog niet herkenbaar door de 

buurt, omdat het nog in de opstartfase zit.  

Het team doet van alles. Zo maken ze meldin-

gen van diverse misstanden, zoals zwerf- en 

weesfietsen. Deze fietsen zorgen soms voor 

gevaarlijke situaties waarbij bijvoorbeeld men-

sen met een kinderwagen, scootmobiel of rol-

lator er niet langs kunnen. Maar ook stoepte-

gels die ongelijk liggen waar iemand over zou 

kunnen vallen. Of de straatverlichting die stuk 

is en het gemakkelijk maakt voor inbrekers om 

ongezien een huis in te breken.  

Ook trekt het BPT deuren en hekken dicht als 

ze deze openstaand en onbewaakt aantreffen. 

Het BPT heeft al een aantal keer door de buurt 

gelopen, maar loopt geen vaste routes. “Je 

hebt zoveel straten hier, dat je niet alles in 

één uur kan doen.” Soms staat het BPT op een 

punt in de wijk en praten ze met elkaar over 

de vraag of dat punt beter zou kunnen en zo ja 

hoe het beter kan. Hier maakt het BPT dan 

foto’s van en melden ze dit aan de gemeente 

via de Buiten Beter-app. De meldingen die ge-

daan worden, worden serieus genomen door 

de gemeente. 
 

Veilig, gezellig en gezond 

Tot slot geven de leden van het BPT aan dat je 

alerter wordt door bij het BPT te zitten, maar 

ook leer je jezelf meer te verplaatsen in een 

ander.  

 

“De buurt wordt meer van jezelf. Je leert niet 

alleen je buurt beter kennen, maar ook beter 

je buurt zien.” Verder werk je mee aan de ver-

betering van de buurt, maar is het ook gezellig 

en gezond om met elkaar een uurtje door de 

buurt te lopen! 
 

Enthousiast geworden over het Buurt Preventie 

Team? Er kunnen nog teamleden bij. Meer in-

formatie en aanmelden via Alper Kavak,  

Zebra Welzijn: A.Kavak@zebrawelzijn.nl.  

Buurt Preventie Team Stationsbuurt: de buurt leuk en veilig houden 

Verborgen plekjes in de buurt:   Kelderkunst in De Croissant 
 

In oktober vond voor de bewoners van woonzorgflat  

De Croissant de officiële opening plaats van de permanen-

te expositie Kelder Kunst.  

Kelder Kunst in De Croissant bestaat uit muurschilderin-

gen en is een initiatief van Jaap Andela en Paul van  

Oudenallen (foto links). Jaap en Paul wonen in De  

Croissant en zijn allebei graficus van beroep.  

De redactie was erbij, liet zich rondleiden door de kelder 

en interviewde deze enthousiaste heren. 

Doolhof 

Onder de woonzorgflat van De Croissant 

bevindt zich een grote kelder. Het is een 

immens ondergronds gangencomplex. Iede-

re bewoner heeft hier zijn eigen kelderbox. 

“Zeker als je wat ouder bent, is het soms 

niet makkelijk om te onthouden waar jouw 

kelderbox ook al weer is”, geeft Paul aan. 

De grijze muren en talloze deuren lijken  

allemaal op elkaar. Uiteraard zijn de kelder-

boxen genummerd, maar als je een keer 

linksaf gaat in plaats van rechts kun je er 

aardig verdwalen. Ook voor het brengen 

van afval naar de containerruimte en de 

parkeergarage moeten de bewoners de kel-

der in. “Hiervoor schilderden we op de mu-

ren een regenboog als wegwijzer naar de 

garage toe”, zegt Jaap. En zo ontstond het 

idee om er een groter project van te maken. 

Muurschilderingen in de kelder ter verbete-

ring van de herkenbaarheid en het gevoel 

van veiligheid. Na overleg met de bewo-

nersconsulent ging het hoofdkantoor van 

Woonzorg akkoord met het project en be-

taalde de verf voor de muurschilderingen. 
 

Permanente expositie  

Geïnspireerd door hun achtergrond als grafi-

ci, gingen Jaap en Paul kunstzinnig aan de 

slag met bestaande abstracte en minimalis-

tische schilderijen van bekende kunstenaars 

uit de hele wereld. Denk dan bijvoorbeeld 

aan onze buurtbewoner Bob Bonies uit Den 

Haag, Takesada Matsutani uit Japan, Brent 

Halland uit Australie en Andy Warhol uit de 

Verenigde Staten. Jaap en Paul zijn zeer 

creatief te werk gegaan en hebben er ook 

nog enkele eigen muurschilderingen aan 

toegevoegd. Ze zijn er een jaar mee bezig 

geweest en schilderden maar liefst 200 m2 

werk. Het resultaat: een kelderdoolhof met 

tientallen saaie, beton-grijze muren is om-

getoverd in een permanente expositie met 

eenentwintig kleurrijke reproducties.  

Geen exacte kopieën, maar een deel van 

het geheel of juist heel groot opgeblazen. 
 

Bijna alle bewoners enthousiast 

“Tijdens het schilderen kregen we veel  

enthousiaste reacties van bewoners”, zegt 

Paul. “Sommige bewoners vinden het toch 

een beetje eng om de kelder in te gaan.  

De muurschilderingen dragen bij aan een 

veiliger gevoel. En ook aan herkenbaarheid. 

Iemand die in het algemeen of in de kelder 

een beetje de weg kwijt is, weet nu: mijn 

kelderbox is bij de groen-roze muur. Of: ik 

hoef met mijn rollator maar tot die vrolijk 

gekleurde kubus te lopen en dan ben ik er.” 

“We kregen ook één heel bijzondere reac-

tie”, vertelt Jaap. “Op een van onze muur-

schilderingen was opeens een mannelijk  

geslachtsdeel getekend. We weten niet  

helemaal zeker wie dit heeft gedaan, maar 

waarschijnlijk een bewoner die dit lichaams-

deel ook regelmatig tekent op bewonersbe-

richten die in de liften zijn opgehangen.  

We hebben toen een briefje in alle brieven-

bussen gedaan, met een uitnodiging aan de 

dader om mee te komen schilderen in de 

kelder. Nooit meer wat gehoord of gezien.” 
 

Ook eens kijken? 

Tijdens de drukbezochte opening leidden 

Jaap en Paul de bewoners in groepjes langs 

de kunstwerken en gaven uitleg. Helaas is 

de Kelder Kunst in De Croissant niet vrij 

toegankelijk, maar ben je buurtbewoner en 

wil je het graag ook eens zien, dan kan dit 

op afspraak.  

Stuur dan een berichtje naar  

info@paulvanoudenallen.nl. 
 

Franka Korteweg 

mailto:A.Kavak@zebrawelzijn.nl
mailto:info@paulvanoudenallen.nl
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Sinds juli zit op het Groenewegje, in het vroe-

gere restaurant M, cocktailbar The Court.  

Op een rustige woensdagavond laten eigenaar 

Francesco en bartender Khaled - samen 27 

jaar ervaring met het shaken van cocktails - 

ons de meest buitenissige smaken proeven, 

van Grana Padano velvet tot Sardijnse gin. 
 

Een elegante cocktailbar 

Eigenaar Francesco is zeven jaar geleden naar 

Nederland gekomen voor de liefde. In Sardinië 

was hij boekhouder op een kantoor, vertelt hij 

met een misprijzende blik. In Nederland wilde 

hij iets doen waar hij een goed gevoel bij had 

en vrolijk van werd. Zijn droom, nu uitgeko-

men, was een elegante cocktailbar, waar 

vrienden en collega’s na hun werk komen om 

met goede muziek op de achtergrond te re-

laxen en met elkaar te praten. Hij heeft cur-

sussen gevolgd bij de beste bartenders ter we-

reld, een cocktailbar binnen een restaurant ge-

had en wereldwijd veel bars bezocht.  

Francesco heeft lang gezocht naar een goede 

stad en een goede locatie. In Amsterdam 

wordt elke week al een cocktailbar geopend en 

zijn woonplaats Leiden is te veel studentenstad 

voor wat hij voor ogen had. Den Haag was 

voor Francesco de goede stad, waar hij vervol-

gens het thema bij heeft bedacht. In de stad 

van recht en vrede heeft zijn cocktailbar niet 

alleen de naam van een rechtbank - The Court 

- maar is de inrichting van de zaak geïnspi-

reerd op die van een rechtbank met de bar als 

plek waar de rechter zit, en hebben alle drank-

jes een juridische naam. 
 

Mango chutney en kamille 

Dan is het tijd om wat te proeven en wordt het 

spectaculair. Nadat we de popcorn infused 

(geen grap) likeur hebben geproefd bestelt 

mede-redacteur Franka artikel 5 (taxi license) 

met als bijzonder ingrediënt mango chutney. 

Ik bestel de meest onwaarschijnlijke artikel 1 

(usuary law) met als ingrediënten basilicum-

blad, pijnboompitlikeur, grana padano velvet 

(tezamen inderdaad de ingrediënten van 

pesto) met oer-Hollandse jenever. Geloof het 

of niet, maar dit lichtgroene drankje in een 

mooie bokaal geserveerd is superlekker. Het 

schuim bevat en ruikt dus naar grana padano, 

maar je proeft dat niet. Een soort trompe-de-

nez. Waanzinnig.  
 

Daarna komt nog de Japanse koffiemachine op 

tafel; een soort scheikundig apparaat, waarin 

de drank van dienst wordt verhit en via sinaas-

appel, honing en kamille al borrelend naar een 

volgende glazen bol wordt geleid, waarna een 

van Francesco’s warme wintercocktails ont-

staat. Het resultaat is warm, sterk en heel bij-

zonder. We beperken ons tot een minislokje 

om zeker te weten dat we de weg terug naar 

huis nog kunnen vinden. Voor een volgende 

keer stelt Francesco ons Sardijnse gin en zijn 

andere wintercocktail - gemaakt met vlammen 

en vuur - in het vooruitzicht. Voor nu slaan we 

over, maar er is alle reden om terug te komen. 
 

Van London tot Beiroet 

En passant maken we ook kennis met Khaled, 

de Franse bartender met ruim 20 jaar ervaring 

in cocktails. Hij komt even bij ons zitten en 

vertelt: “Ik heb 15 jaar gewerkt in London. 

Daar heb ik het vak geleerd. Maar ik heb ook 

gewerkt in Beiroet, Dubai en Parijs. Ik heb veel 

gereisd, maar nu ben ik door familieomstan-

digheden neergestreken in Den Haag en woon 

ik in - Khaled zucht even in verband met de 

uitspraak - Scheveningen.” Hij is positief over 

de gemixte buurt, waarin The Court staat. “In 

Parijs was ik dat niet gewend.” 
 

Sardijnse pasta 

Plannen voor de toekomst heeft Francesco ook. 

Er zijn nu al regelmatig avonden met live mu-

ziek, zoals Jazz in The Court. Vanaf januari kun 

je ook in The Court dineren. Kort geleden was 

er bij wijze van voorproefje een bekende kok 

over uit Sardinië die een 8-gangen diner ver-

zorgde en een workshop gaf in het maken van 

Sardijnse ravioli (“Culurgionis”). Van de foto’s 

die Francesco laat zien krijgen we spontaan 

trek. In januari komt de kok terug en is het de 

bedoeling dat hij vaker gaat koken en work-

shops geeft, bijvoorbeeld in het maken van 

verschillende soorten pasta. Vanaf januari is 

The Court er dus niet alleen meer voor drank-

jes, maar kan er ook genoten worden van ge-

rechten uit de Sardijns-Italiaanse keuken.  
 

Franka Korteweg en Vries Kool 
 

Meer informatie over The Court: Kijk op 

www.cocktailbarthecourt.com  

of volg The Court op Facebook en Instagram 

(the_court_den_haag).  

 

Cocktails op het Groenewegje 

Podium Huijgenspark 
In de planning van de Loper Oude Centrum was aan de kop van het 

Huijgenspark een bescheiden podium opgenomen, waar kleine optre-

dens kunnen worden gehouden. Oorspronkelijk was het iets groter  

gepland met mogelijkheden voor licht en geluid, maar dat zou te  

veel overlast kunnen veroorzaken voor buurtbewoners.  
 

Het uiteindelijk model is inmiddels geplaatst en zelfs al gebruikt bij de 

St. Maartenviering. Het ziet er fraai uit, maar de hoogte, de vorm en  

de plaats zijn niet helemaal volgens afspraak. 
 

De hoogte van de onderste plaat klopt niet en het geheel zou ovaal zijn 

in plaats van rond. Maar goed, daar valt mee te leven. Daarnaast neemt 

het podium nu te veel ruimte in beslag van het ‘vrije gedeelte’ van het 

plein. Daarom wordt het geheel binnenkort een stuk naar achteren ver-

plaatst tussen de stenen banken. Daarvoor zullen ook de waterpompen 

en lantarenpaal worden verplaatst. 

Nu alleen nog muzikanten die er komen optreden en het plaatje is  

compleet 
 

(tekening: de rode cirkel geeft aan hoe het nu is, de groene zoals het 

wordt.) 

Uit te voeren werkzaamheden: 

Verplaatsen lichtmast 

Verwijderen straatkolk 

Plaatsen 2 straatkolken 

Verwijderen trottoirband  

 

Grondwerkzaamheden 

Verplaatsen podium 

Aanbrengen opsluitband 

Herstellen straatwerk 

http://www.cocktailbarthecourt.com
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Misschien is het je al weleens opgevallen als je 

op de Stationsweg loopt ter hoogte van super-

markt Huygensmarkt, en naar boven kijkt.  

Aan de Stationsweg 10 en 10a bevindt zich 

een pand met de naam Het Wapen van  

Dordrecht. Zelf ben ik een geboren en getogen 

Dordtenaar. De naam Het Wapen van  

Dordrecht kwam dus direct bij mij binnen.  

‘Wat een interessante naam,’ dacht ik. ‘Wat 

was de bestemming van dit pand?’ Voor wijk-

krant Hollands Spoor dook ik de archieven in.  
 

Jarenlang is hotel/café-restaurant Het Wapen 

van Dordrecht gevestigd geweest aan de  

Stationsweg 10 en 10a. In de Haagse beeld-

bank van het gemeentearchief vind ik een foto 

waarop te zien is dat het pand al rond 1930 

een hotel was met deze naam. Na wat speur-

werk kom ik in contact  met mevr. Anny  

Radloff-Adam (84). Zij is de dochter van het 

echtpaar Adam dat het hotel heeft uitgebaat 

tussen 1951 en 1972. Ik spreek Anny in haar 

appartement aan de Lozerlaan in de Haagse 

wijk Vrederust.  
 

Anny’s vader werkte net na de Tweede Wereld-

oorlog als Chef de Rang in café-restaurant ‘De 

Kroon’ aan het Spui. “Ik ging er weleens op 

bezoek. Als ik binnenkwam groette mijn vader 

mij alsof ik een mevrouw was die gebruik 

kwam maken van het restaurant. Dat was al-

tijd grappig en een mooi gebaar”, haalt Anny 

een vroege jeugdherinnering op.   
 

Meneer Adam wilde graag voor zichzelf begin-

nen. In 1951 nam hij Het Wapen van  

Dordrecht over van de familie Van Hilst. Het 

gezin Adam verhuisde van de Ampèrestraat 

naar Het Wapen van Dordrecht. Zij woonde 

dus in het hotel. In het hoogseizoen sliep 

iedereen bij elkaar in hotelkamer 4. Anny ver-

telt: “We hadden een keeshondje. Als iedereen 

in bed lag, sprong het hondje op de stoel, keek 

rond en als hij zag dat iedereen in bed lag ging 

hij zelf ook slapen.’  
 

Van vertegenwoordigers tot Tulpenfahrten 

Het hotel had 24 kamers variërend in grootte. 

Op de begane grond was een grote ruimte met 

biljarts. Meerdere clubs maakten gebruik van 

het hotel waaronder een biljartclub en een 

kaartclub. Boven was een grote zaal. Het was 

een rustig hotel.  

In de beginjaren van het hotel verbleven er 

vooral vertegenwoordigers van bedrijven.  

Denk aan de Kristalunie uit Maastricht, de NAM 

en Shell.  

 

Die klandizie liep midden jaren ‘50 langzaam 

terug. Toen besloten Anny en man Peter  

nieuwe markten aan te boren in  Duitsland. 

Daar sloten ze in 1956 een overeenkomst met 

Konsum, een coöperatie in de DDR vergelijk-

baar met een supermarktketen. Konsum-leden 

konden sparen voor een busreis naar Neder-

land. Zij kwamen dan in het voorjaar op bus-

reis naar de bollenstreek (‘Tulpenfahrt’) en 

naar Scheveningen. De vakantiegangers aten 

en sliepen in het hotel. Andere gasten waren 

vakantiegangers, voetbalverenigingen uit 

Duitsland en rugbyspelers uit Groot-Brittannië.  
 

Van busreizen naar de Monrobar 

De busreizen liepen enkele jaren goed, maar 

ook hier kwam in 1960 een einde aan. Rond 

dezelfde tijd besloten de Adam’s een bar te 

bouwen om mee te liften op de populariteit 

van de beatmuziek. Als twintiger heb ik zelf 

totaal geen beeld bij beatmuziek, dus voor de 

jongere lezers onder ons: The Beatles zijn 

denk ik het bekendste voorbeeld van beat-

muziek. De bar werd genoemd naar de twee 

oudste kleinkinderen: Monique en Ronald: 

MONRO. Een bijkomend voordeel was dat er 

een gelijkenis was met de toen wereldberoem-

de Marilyn Monroe.  
 

Barry Hay, de leadzanger van Golden Earring 

heeft hier als beginnende muzikant opgetre-

den, maar ook andere bands als ZZ and the 

Maskers, de Blue Comets, Sandycoast met 

Hansje Vermeulen, Renee and the Alligators, 

The Black Albino’s, Tee Set, Danny and the  

Favourits, The Fabiola Girls en Mariska Veres, 

later bekend van Shocking Blue met Venus.  
 

Op vrijdag-, zaterdag en zondagavond werd er 

opgetreden en doordeweeks oefenden de 

bandjes. De avonden begonnen om 20.00 en 

om 00.00 zong Anny’s broer Hugo altijd het 

laatste nummer ‘Buono Buono Notte Bambino 

Mia’ van Rocco Granata om de avond af te slui-

ten. Langzaam liep de belangstelling voor de 

beatmuziek terug door de opkomst van disco-

muziek. In 1968 sloot de Monrobar.  
 

De Stationsbuurt 

Anny vertelt  mij ook over de buurt. “Ik vond 

het toen ik er kwam wonen een rare buurt.  

Ik kwam natuurlijk van de Ampèrestraat en 

ben niet in de Stationsbuurt opgegroeid.” Anny 

herinnert zich  de vele sekswerkers. “Voor mij 

was dat nieuw. Dus ik vroeg mijn vader wat 

voor vrouwen het waren en toen heeft mijn 

vader mij een keer meegenomen. Er was een 

vrouw die altijd een grote strik op haar hoofd 

had en een papegaai. We noemde haar het 

paasei. Zij zat altijd op het Groenewegje.”  

Café de Paas is naar haar vernoemd. 
 

Aan al het goede komt een eind 

Inmiddels raakte het echtpaar Adam op leef-

tijd. In 1972 was meneer Adam 63 en me-

vrouw Adam 61. Zij besloten met pensioen te 

gaan. Aan Hugo en Anny werd gevraagd het 

hotel over te nemen, maar beide kinderen be-

dankten daarvoor. Het hotel werd nog in dat 

jaar gesloten.  
 

In het volgende nummer van Hollands Spoor 

kijken we naar wat er gebeurde met het pand 

Stationsweg 10-10a nadat hotel Het Wapen 

van Dordrecht sloot. Wordt vervolgd!  
 

Ashwin Jethoe 

 

Het Wapen van Dordrecht 

foto: http://www.haagsebeeldbank.nl/beeldbank/

indeling/detail/form/advanced?q_beschrijving=%

27t+Wapen+van+Dordrecht&body=advancedSearch  

Anny Radloff-Adam 

http://www.haagsebeeldbank.nl/beeldbank/indeling/detail/form/advanced?q_beschrijving=%27t+Wapen+van+Dordrecht&body=advancedSearch
http://www.haagsebeeldbank.nl/beeldbank/indeling/detail/form/advanced?q_beschrijving=%27t+Wapen+van+Dordrecht&body=advancedSearch
http://www.haagsebeeldbank.nl/beeldbank/indeling/detail/form/advanced?q_beschrijving=%27t+Wapen+van+Dordrecht&body=advancedSearch
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Bij mij thuis is er een diepe kloof als het gaat om 
vakanties. 75% van de huisgenoten slentert 
graag door steden, houdt van comfort en piekert 
er niet over door het gras te lopen bij een mid-
dernachtelijke volle blaas. 25% denkt daar heel 
anders over. Van hem hoeft vakantie niet zo no-
dig. Acht uur per dag achter de gameconsole is 
ook een optie. Maar als het dan toch moet, dan 
vormen wildkamperen in het bos, outdooractivi-
teiten en zelf gevangen vis roosteren boven een 
vuurtje het ideaalbeeld. Twee weken niet hoe-
ven douchen lijkt hem een prettig bijkomend 
voordeel. Bovendien heeft om de een of andere 
reden het idee postgevat dat Duitsland hiervoor 
het ideale land is.  
 

Verzin in deze situatie maar eens een gezinsva-
kantie. Gezien de te nemen hobbels zijn de on-
derhandelingen dit jaar vroeg gestart, maar we 
zijn er al uit. Het resultaat: een roadtrip door 
Midden-Europa. De clou: aan ieders diepste 
wensen wordt voldaan, maar iedereen doet ook 
water bij de wijn. Dus doen we hoe dan ook 
eerst Duitsland aan. We slapen steeds in een 
bed, maar zoeken naar locaties in de wilde na-
tuur met WiFi. Basel is misschien niet de eerste 
stad waar je aan denkt voor een stedentrip, 
maar daar is in de zomer van 2019 dan weer wel 
het WK badminton (om andere reden belang-
rijk). Ikzelf heb in een onbewaakt ogenblik be-
loofd te overwegen om mee te gaan ... in de ge-
dachte om wellicht een tandemsprong te maken 
in de Julische Alpen in Slovenië. Parapenten en 
hoogtevrees blijft een wat ongelukkige combina-
tie. Raften wat daar ook spectaculair schijnt te 
zijn, daar wordt dan weer iedereen enthousiast 
van. Nadere details van het reisplan zal ik u be-
sparen, maar iedereen bij mij thuis verheugt zich 
er inmiddels enorm op en doet het voorkomen 
alsof hij/zij het allemaal zelf bedacht heeft.  
Het enige wat vervelend is, is dat we nog een 
maand of negen moeten wachten 
 
 
 

Het gaat natuurlijk ook wel eens iets minder har-
monieus. Als het gespreksonderwerp is hoe laat 
je thuis moet zijn van een feestje wordt er wel 
eens met een deur gegooid of komt er enige 
stemverheffing aan te pas. Meestal blijkt een 
dag later, als de gemoederen bedaard zijn, dat  
er na wat concessies over en weer wel een af-
spraak te maken is, waar iedereen mee uit de 
voeten kan.  
 

In een buurt spelen dit soort kwesties ook. 
Neem Carnivale. Veel buurtgenoten zijn laaiend 
enthousiast. Als festivalbezoeker, maar ook als 
buurtbewoner. Carnivale brengt de Stations-
buurters bij elkaar, bijvoorbeeld door als vrijwilli-
ger samen de schouders eronder te zetten met 
een magisch eindresultaat. Het zet de Stations-
buurt positief op de kaart en maakt trots dat on-
ze buurt dit maar mooi met elkaar organiseert. 
Kom daar maar eens om in Moerwijk of Marlot. 
Ik ben zo iemand. Ik houd van het leven in de 
brouwerij dat Carnivale brengt en van mij mag 
het ook vier weken duren in plaats van vier da-
gen. 
 

Er zijn ook wat buurtbewoners, die Carnivale 
niets vinden. Zij hebben niets met het festival en 
zien er de lol niet van in. Ze vinden de buurt zo al 
wild genoeg en zijn gesteld op hun rust. De extra 
drukte in de buurt en vooral het geluid dat Carni-
vale produceert in die vier dagen ervaren ze als 
overlast, die ze liever kwijt dan rijk zijn. Carnivale 
best, maar liever op het Malieveld dan ‘in my 
backyard’. 
 

Beide posities zijn legitiem, maar net als de  
vakantievoorkeuren is het niet makkelijk om ze 
te verenigen. Omdat het met 8.000 zielen in de 
Stationsbuurt moeilijker dealen is dan met een 
gezin zijn er in een gemeente allerhande regels 
en regeltjes om het samenleven in goede banen 
te leiden. Voor een festival als Carnivale draait 
alles om “de vergunning”, waarin voor elk detail 
geregeld is wat moet, wat mag en wat niet mag 
op straffe van boetes of het intrekken van de 
vergunning. 

 

Klinkt logisch, maar toch werkt het in de praktijk 
vaak maar matig. Als er na veel vijven en zessen 
een vergunning is, dan hebben de voorstanders 
gewonnen en rest de tegenstanders vaak niets 
anders dan deze op tal van punten aan te vech-
ten of later zeer nauwlettend in de gaten te hou-
den of er niet ergens een regeltje wordt over-
schreden. Zoals elders in de krant te lezen valt 
speelt dergelijke juridisering ook rond Carnivale. 
Nadeel hiervan is: het kost voor alle deelnemers 
alleen maar negatieve energie en uiteindelijk 
wordt niemand er blij van. 
 

Terwijl juist de bedoeling is, de mijne wel al-
thans, dat iedereen blij is of in elk geval zo blij 
mogelijk. Zouden er geen oplossingen te beden-
ken zijn die energie opleveren in plaats van kos-
ten en die voor iedereen bijdragen aan de feest-
vreugde. Wat ik bedoel: zouden we bijvoorbeeld 
het familielid en haar gezin dat elk jaar bij ons 
overnacht tijdens Carnivale het huis mogen aan-
bieden van een Carnivalemijder, die op zijn of 
haar beurt vier dagen geheel verzorgd in het 
doodstille Veluwse huis van het betreffende  
familielid mag bivakkeren? Dit is maar een idee. 
8.000 mensen hebben samen vast ook wel 8.000 
goede ideeën voor meer blijdschap in de Stati-
onsbuurt. Dus kom maar door met die goede 
ideeën. Houd ze niet voor jezelf, maar verspreid 
ze in persoonlijke contacten of desnoods via 
Twitter, Facebook en Instagram. En het hoeft 
ook helemaal niet over Carnivale te gaan. Het 
mag ook gaan over hondenpoep, parkeren, 
hangjongeren, verkeer, hangouderen, straat-
meubilair en al het andere dat in de Stations-
buurt de gemoederen bezighoudt.  
Als er maar eentje lukt, is onze mooie buurt 
weer een stukkie mooier. 
 

Vries Kool 
 

Buurtcolumn: Blijde boodschap 

Uitbreiding Vishandel  

Hollands Spoor  
Het zat er al even aan te komen, maar zaterdag 10 november was het 

eindelijk zover: de heropening van Vishandel Hollands Spoor.  
 

Aan het menu en de 

service verandert 

niets, maar het aan-

tal zitplaatsen is 

flink uitgebreid.  

Dit voorkomt wacht-

rijen en nu kunnen 

ook grote groepen 

terecht. Ook zijn er 

diverse nieuwe 

voorzieningen, zoals 

een verschoonplek 

voor kinderen. 
 

www.vishandelhs.nl  

Stationsweg 130 

2515BR Den Haag  

Openingstijden:  

09:30 - 00:00 uur.  

http://www.vishandelhs.nl
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https://www.facebook.com/jumbodenhaagstationsplein/
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Meewerken aan wijkkrant Hollands Spoor?  
 

Zou je als buurtbewoner mee willen werken in de redactie van deze 
krant? Ook je als niet in de redactie wilt, maar het leuk vindt om af en 
toe een keer een stukje te schrijven of op een andere manier iets wilt 
betekenen voor de krant ben je hartelijk welkom. 
 

Wij maken de krant met een kleine groep vrijwilligers die vrij zelfstandig 
en ongedwongen vier keer per jaar wijknieuws vergaren en schrijven. 
 

Heb je interesse, stuur een mail naar hs@buurtstation.nl. 
 
 

mailto:hs@buurtstation.nl

