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skyline met 5 nieuwe torens gezien vanaf Laak - copyright WAX 

Hoogbouw bij station HS: aanwinst of bedreiging? 
Het aantal bewoners van de Stationsbuurt gaat flink omhoog, en … de 

bebouwing ook: over enkele jaren staan er zeven hoge nieuwe torenflats 

achter station HS waar deze mensen kunnen wonen, met daktuinen 

bovenop en bedrijven, hotels, kantoren en horeca op straatniveau.  

Wat gaan we hiervan merken in de wijk?                             zie pagina 3 

Wat is er nou fijner dan op een zonnige zaterdagmiddag in de groene 

omgeving van Huijgenspark Den Haag te genieten van muziekoptre-

dens, samen met vrienden en een lekkere eigen picknickmand bij de 

hand. Dit kan tijdens Den Haag viert de Zomer met vier muziekacts 

op het programma. Het zal worden georganiseerd op 29 juni, 27 juli, 

31 augustus en 28 september. Toegang is gratis.               pagina 5 

Pastor Rodríguez: van  

statushouder tot ondernemer   
Al twee jaar wonen de statushouders aan het 

Zieken, maar nu zullen ze moeten verhuizen. 

Pastor Rodríguez is een van hen.     pagina 9 

26 juni Leefbaarheidsoverleg 
Bazaar  

19:30-21:00 
 

29 juni 

27 juli 

31 aug 

28 sep 

Den Haag viert   

de Zomer 

 

Huijgenspark 

13:00-17:00 
p.05 

6 juli 
De Haagse Culturele 

Parade & Festival  
Huijgenspark 

13.00-  18.30 
 

29-31 aug. Jazz in de gracht   

28 sept. Burendag   

Agenda 

Poetry in the Park 
En de winnaar is: Erik Heikoop (in het midden). 

2 dagen letters, woorden en zinnen door jong en 

oud op het podium in het Huijgenspark  pagina 7 

Poké & Sushi:  

sushitowers en poke-bowls 

Verrassende vis- vlees- en vegagerechten 

in het nieuwe restaurant.            pagina 5 

Nieuwe entree achterkant HS 
Een geslaagd kijkje in de keuken van de eerste 

stap in de transformatie van de Waldorpstraat tot 

een aantrekkelijk onderdeel van het HS-Kwartier.                                           

pagina 10 

Met de Buur(t)vrouwen  

naar Onze Straat 
De vrouwen bezoeken de voorstelling van Het 

Nationale Theater (HNT).                     pagina 8 

pagina 11 

Wandel mee met het 

https://www.facebook.com/huijgensparkdenhaag/?__tn__=K-R&eid=ARB9ZNNUYk2RDj6sj9TyFl2YXF7T6vJfRTV6D8p88LfY_tZOgrV-PypgfsD-mLsR4uJ-eC5oJF8I-gaT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALb7-VyA1nHHjzSkYc5R-9ltvGx3iW_8JzzZecBqSssYHmLHnOXpjN1HmJjwH2Y5PAJ4LnCzXu_uTknfL0p
https://www.facebook.com/denhaagviertdezomer/?__tn__=K-R&eid=ARCN2Li5UD_WI-Sw7rTD2lw5tFlxGVfoM47RFgRpGcoL7Su_FXeu_-qOccXS3RO3CSIv-Wjt9oFhrJh8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALb7-VyA1nHHjzSkYc5R-9ltvGx3iW_8JzzZecBqSssYHmLHnOXpjN1HmJjwH2Y5PAJ4LnCzXu_uTknfL0p
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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.  
 

Digitaal aanleveren als afbeel-

ding (jpg, png, tif), 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: 
 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 

Wijkagenda:  

http://buurtstation.nl/agenda/ 
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Van het bestuur  
van bewonersorganisatie Buurtstation 

Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen: de kogel is nog niet 

door de kerk voor wat betreft de verkeersmaatregelen in onze wijk 

(de knips in o.a. de Hoefkade en de Parallelweg). Erg teleurstellend: 

veel bewoners ervaren elke dag de grote belasting van (auto)verkeer 

in onze wijk. Verkeer dat hier grotendeels helemaal niet hoeft te zijn! 

Hopelijk komt er nog voor de zomer duidelijkheid, maar wanneer de 

knips daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden…? Dat zou zomaar  

medio 2020 kunnen worden…  
 

Op 16 mei organiseerde gemeente Den Haag een informatiebijeen-

komst m.b.t. de Central Innovation District-ontwikkelingen (zie ook 

pagina 3 van deze krant, red.); voor onze wijk is de ontwikkeling van 

het ‘HS-Kwartier’ vanzelfsprekend het belangrijkst. Het was goed om 

te zien dat veel bewoners van onze wijk zich hebben laten informeren 

over de plannen van de gemeente en projectontwikkelaars. Nog voor 

de zomervakantie organiseert Buurtstation een discussieavond over 

het HS-Kwartier en de impact daarvan op onze wijk. Houd onze web-

site hiervoor in de gaten! 
 

Op 28 mei organiseerde gemeente Den Haag een rondleiding over het 

bouwterrein van de nieuwe entree van station Hollands Spoor 

(Laakzijde). Na een toelichting op het ontwerp en de planning, werden 

onder meer de nieuwe reizigerstunnel en de in aanbouw zijnde winkel-

tjes bekeken. Een geslaagd kijkje in de keuken van de eerste stap in 

de transformatie van de Waldorpstraat tot een aantrekkelijke onder-

deel van het HS-Kwartier. 
 

Het Leefbaarheidsoverleg van 26 juni staat in het teken van de Wijk-

ontwikkelingsmaatschappij (WOM) Stationsbuurt en Oude Centrum. 

De laatste tien jaar heeft de WOM veel panden in onze wijk aange-

pakt; het meest recente project was Stationsweg 82. De WOM be-

spreekt graag met bewoners welke rol ze nog in onze wijk kan spelen. 
 

Ook hoop ik dat in het Leefbaarheidsoverleg duidelijkheid komt over 

de actiepunten op het gebied van verkeersveiligheid op onder meer de 

Stationsweg. Gezien het uitblijven van de besluitvorming m.b.t. de 

‘knips’, is het echt noodzakelijk om snel te komen tot een verkeers-

veiliger wijk. 
 

Ik wens u namens het bestuur alvast een fijne zomer. Met onder meer 

vier keer ‘Den Haag viert de zomer’ in het Huijgenspark en Jazz in de 

Gracht, eind augustus, gaat dat vast goed komen! 
 

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,  

Nol Witte 

Kort nieuws 
Bordelaise binnenkort weer open 

De werkzaamheden bij café de Bordelaise aan het Huijgenspark zijn 

de afgelopen maanden gestaag gevorderd. Nieuwe vloer, nieuwe bar, 

nieuwe meubels, nieuwe leidingen en nog wat bouwkundige tegenslag 

hier en daar, maar inmiddels is het einde in zicht. Uiterlijk begin juli 

openen Mirjam en Lambert de dan geheel opgefriste buurtkroeg. 
 

Nog meer eetgelegenheden 

Er zijn meer culinaire ontwikkelingen in en om de Stationsbuurt.  

Bab Rayan werd Rotana (Libanees en Mediterraans), Noname pakt uit 

met Caribische (grill)hapjes, en aan de Dunne Bierkade begon onlangs 

Ethica (creatief duurzaam). In een volgende Hollands Spoor besteden 

we hier meer aandacht aan. 
 

Anti skate 

De nieuwe stenen banken (blokken) op het Huijgenspark bleken erg 

aantrekkelijk voor skaters. Er wordt ‘skate-remmend’ materiaal op de 

randen aangebracht. 
 

De Haagse Culturele Parade & Festival 2019  

is gepland op zaterdag 6 juli van 13.00 uur tot 18.30 uur! Ze viert 

haar 10-jarig jubileum! Dus met een extra speciaal opgezet program-

ma in het Huijgenspark! 

Gratis toegang! U bent van harte uitgenodigd en welkom! 

Meer informatie via https://thehagueculturalparade.nl/ 
 

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met 

je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2019 vieren 

we Burendag op 28 september. Het is een dag waarop je gezellig  

samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en 

de buurt. Vanaf eind juni 2019 kunnen de nieuwe activiteiten worden 

aangemeld op https://www.burendag.nl/meld-je-nu-aan   

 

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/
http://buurtstation.nl/agenda/
http://buurtstation.nl/agenda/
mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.Buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
https://thehagueculturalparade.nl/
https://www.burendag.nl/meld-je-nu-aan


                                     Wijkkrant HOLLANDS SPOOR  Julie 2019Wijkkrant HOLLANDS SPOOR  Julie 2019Wijkkrant HOLLANDS SPOOR  Julie 2019                                                                           333      

 

U kon het al lezen in de wijkkrant van januari 

2019: het gebied achter station HS is onder-

deel van het ‘Central Innovation District’, 

kortweg CID. Hiermee creëert de gemeente 

ruimte voor extra woningen en bedrijvigheid. 

Het wordt langzaamaan duidelijk hoe dit  

eruit gaat zien en wat de gevolgen voor de 

Stationsbuurt (kunnen) zijn. 
 

Verkeer 

Meer bewoners betekent natuurlijk ook: meer 

verkeersdrukte. De gemeente heeft al bepaald 

dat er niet voor elk nieuw huishouden een 

eigen parkeerplek komt. In de hoogbouw  

komen daarom onder meer deelauto’s en 

deelfietsen beschikbaar voor de bewoners. 

De woningen en bedrijven zorgen verder voor 

extra afval, wat afgevoerd moet worden en 

dus voor verkeer zorgt. Hetzelfde geldt voor 

de aanvoer aan de nieuwe (horeca)bedrijven. 

Hiervoor heeft de gemeente voorgeschreven 

dat laden/lossen inpandig moet gebeuren, en 

niet in de buitenruimte. We staan dus straks 

niet met onze fiets of auto te wachten op een 

vuilniswagen of vrachtwagen die maar niet 

opschiet. 
 

Groen en duurzaamheid 

De gemeente wil dat de Waldorpstraat een 

“groene stadsboulevard met aantrekkelijke 

pleinen en prettig oversteekbare plekken” 

wordt. Hoe dit gefinancierd kan worden, is 

nog niet duidelijk. De gemeente kan deels  

zelf investeren, maar wil ook dat een deel 

wordt bekostigd via de projecten (hoogbouw) 

die in het gebied worden ontwikkeld én door 

de Megastores. Begin 2020 moet het kosten-

plaatje voor de Waldorpstraat klaar zijn; dan 

weten we pas of het echt een fijne groene 

omgeving wordt, of toch een kale steenvlakte 

waar je zo snel mogelijk weg wil. 

De gemeente heeft ook uitgangspunten opge-

steld voor onder meer klimaatbestendig en 

gasloos bouwen, extra waterberging (de fiets-

tunnel én autotunnel staan al regelmatig 

blank!), en bijvoorbeeld groene gevels en  

daken tegen de hitte. De meeste van deze 

uitgangspunten zijn geen harde eisen voor 

bouwers, dus wat we hiervan terugzien…? 
 

Zon, schaduw en wind 

Bij de bouw moet rekening worden gehouden 

met bepaalde normen voor schaduwwerking 

en windhinder. Omliggende woningen moeten 

minimaal 2 uur zon per dag op hun gevel hou-

den, met als uitgangspunt de situatie op 19 

oktober. Hoe dit gaat uitpakken voor bewo-

ners in de Stationsbuurt en de Rivierenbuurt, 

is nog afwachten. En hoe groot is de kans 

op harde rukwinden rond de hoogbouw, zo-

als die vaak al rond het Strijkijzer waaien? 

Voor zowel bezonning als windhinder moe-

ten de onderzoeken nog beschikbaar  

komen. 
 

Officiële inspraak 

Hoewel Buurtstation er anders over denkt, 

vindt de gemeente dat er bij de start van  

de plannen in oktober/ november 2018 vol-

doende is gecommuniceerd met de bewo-

ners. In het najaar van 2019 zijn er opnieuw 

‘participatie’-momenten. Wethouder Revis 

heeft toegezegd dat hij dan bij rondetafel-

sessies niet alleen zal luisteren naar de  

wensen van bewoners, maar deze ook zal 

verwerken in de plannen. 

Annemarijke Jolmers 

Bronnen: 

Architectenweb (onder andere afbeeldin-

gen), Ad.nl, Omroepwest.nl, Denhaag.nl 

 

Mogelijke voordelen  Mogelijke nadelen 

Een nóg grootstedelijker 

karakter voor de wijk 

Meer verkeer: auto, fiets, trein 

en tram 

Meer / betere voorzienin-

gen voor ons allemaal 

(horeca, sport, bioscoop, 

groen enz) 

Meer druk op bestaande voorzie-

ningen in de wijk 

Meer sociale huurwonin-

gen: bij nieuwbouw moet 

in Den Haag 30% uit  

sociale woningbouw  

bestaan 

Schaduw van de hoogbouw op 

onze huizen én onze buitenruim-

te, inclusief het Huijgenspark en 

Oranjeplein 

Het woningtekort in Den 

Haag wordt verminderd 

Windvlagen door de hoogbouw; 

misschien zelfs gefluit zoals we 

van het Strijkijzer kennen? 

Tegengaan van verpau-

pering en leegstand 

Leegstand door een mogelijk 

overschot aan nieuw kantoor-/

bedrijvenoppervlak 

  Meer steen: de plannen voor 

groen in het gebied zijn niet bij 

voorbaat zeker 

  Nieuwe fietsbrug lijkt, zoals nu 

gepland, bedreiging voor huidige 

woonboten én monumentale 

bruggetje 

   ‘Anonieme’ architectuur: het 

Strijkijzer wordt door de wethou-

der als inspiratiebron genoemd 

Wat komt er en hoe hoog? 
 

De hoogste torens worden 150 en 180 meter hoog: op de 

plek van het ‘spiegelgebouw’ (Laakpoort) achter het spoor, 

naast het water. Ter vergelijking: het Strijkijzer meet 132 

meter. 

Het historische postgebouw blijft bestaan; Post NL keert hier 

terug. Direct ernaast, aan de spoorzijde, komt een toren van 

135 meter hoog met studentenwoningen. 

The Globe wordt over enkele jaren gesloopt en vervangen 

door twee torens van 140 en 160 meter hoog. Hierin komt 

onder meer een onderwijsfunctie. 

Aan de andere kant van de stationsingang, meer richting  

Megastores, komen nog twee torens van 140 en 160 meter 

hoog. Hier kan onder andere een hotel gevestigd worden. 

Belangrijke data 
 

Korte termijn 

 (onder voorbehoud) 10 juli 2019: discussie-

bijeenkomst van bewonersorganisatie Buurt-

station. Locatie: The Student Hotel.  

Hét moment om uw stem te laten horen! 

Kijk op www.buurtstation.nl voor definitieve 

datum, tijd en het programma. 

 Binnenkort start de sloop van het gebouw 

Laakpoort, vanwege zijn reflecterende bui-

tenkant ook wel bekend als ‘Spiegelpaleis’ of 

‘Glaspaleis’. Eind dit jaar / begin 2020 start 

dan de bouw van het hoogbouwproject  

‘The Grace’, met torens van 150 en 180 me-

ter hoog. 

 Waarschijnlijk komt de gemeente na de  

zomer met een ‘Openbaar Ruimteplan’, 

beeldkwaliteitsplan en een voorzieningen-

kaart (denk aan sport, onderwijs enz).  

Daarin staat dan aangegeven hoe de invul-

ling van de buitenruimte kan bijdragen aan 

de leefbaarheid en sociale veiligheid 

(‘leefbaarheidseffectrapportage’).  

Dit zijn onderdelen waarop wij als bewoners 

kunnen meepraten. De gemeente wil daar 

participatie-momenten voor organiseren. 

Houd dus de informatie van de gemeente én 

www.buurtstation.nl in de gaten. 

 Eind 2019 moet dan de ‘Structuurvisie’ er 

liggen, waarin op hoofdlijnen staat hoe de 

gemeente het gebied wil inrichten.  

Momenteel wordt daarvoor een milieu-

effectrapportage (mer) opgesteld die de  

effecten op de leefomgeving in kaart brengt. 

 Eind 2019 / begin 2020 spelen eventuele 

wijzigingen in het bestemmingsplan (met 

gelegenheid om zienswijze in te dienen) en 

het afgeven van vergunningen. 
 

Langere termijn 

 Eind 2020: start bouwwerkzaamheden. 

 Medio 2022: oplevering eerste project. 

 Medio 2026: oplevering laatste project. 

Uw reactie gevraagd 
 

Naamgeving 

Er zijn nu verschillende namen in omloop die 

verwijzen naar de plannen. Eén is ‘Central 

Innovation District’ (CID), wat behalve  

Hollands Spoor ook de andere twee stations-

gebieden omvat: CS en Laan van NOI.  

Ook wordt de naam ‘Campus College HS’  

gebruikt vanwege de Haagse Hogeschool en 

ROC Mondriaan, en ‘HS-kwartier’ – waar  

officieel het gedeelte langs het water bij het 

spiegelgebouw niet onder valt. 
 

De gemeente zoekt nog een nieuwe naam 

voor het vernieuwde stationsgebied achter 

HS: de naam ‘Kapsoneskwartier’ schijnt onder 

ambtenaren al gevallen te zijn. maar dat 

‘bekt niet echt’ voor Hagenezen.  

Binnen de redactie van deze krant ontstond al 

het voorstel voor ‘Hoge Poten’, op meerdere 

manieren uit te leggen en herkenbaar voor 

Den Haag. 

Heeft u misschien een idee hoe we het nieu-

we gebied achter HS kunnen noemen?  

Mail het ons via hs@buurtstation.nl! 

 

Impressie van de vijf torens achter HS, gezien vanaf Laak (copyright KCAP) 

 

2 torens naast Trekvliet - copyright Moare 

Nieuwe hoogbouw achter station HS: aanwinst of bedreiging? 
Over een jaar of zes is het aantal bewoners van de Stations-

buurt ongeveer verdubbeld. Staan er zeven hoge nieuwe toren-

flats achter station HS waar deze mensen kunnen wonen, met 

daktuinen bovenop en bedrijven, hotels, kantoren en horeca op 

straatniveau. Wat gaan we hiervan merken in de wijk? 

 

Wilt u op de hoogte  

blijven van het CID en 

evenementen op het  

gebied van innovatie?  

Meld u dan via   

Aanmelden Nieuwsbrief 

Central Innovation Dis-

trict.  

http://www.buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:hs@buurtstation.nl
https://www.contentpagina.nl/gdh/nieuwsbrieven/aanmelden.html?thema=nieuwsbrief_cid
https://www.contentpagina.nl/gdh/nieuwsbrieven/aanmelden.html?thema=nieuwsbrief_cid
https://www.contentpagina.nl/gdh/nieuwsbrieven/aanmelden.html?thema=nieuwsbrief_cid
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Sinds drie jaar zit de tattoostudio Kulit Keras in 

de Kikkerstraat. Ik ging er langs om met David 

over zijn werk en visie te praten. 
 

David is afgestudeerd als modevormgever aan 

de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.  

Hij heeft ruim 12 jaar in de mode-industrie ge-

werkt, maar is daar uiteindelijk mee gestopt, 

onder andere omdat tatoeëren zijn tweede 

hobbyliefde is. En ook omdat het dicht bij el-

kaar ligt op creatief vlak. “In de mode maakte 

ik ook al veel motieven, designs en printen 

voor kleding. Toen zag ik dat je dit ook kan 

vertalen naar de tattoo-kunst. En als je naar 

het verleden kijkt, zie je de patronen ook terug 

op potten, manden en stoffen. Daar is heel 

veel tattoodesign op geïnspireerd.” 
 

Terug naar de basis 

De tatoeages die David zet zijn niet zoals je 

die in de gewone tattooshop ziet. David noemt 

die ‘plakplaatjes’. Zelf is hij gespecialiseerd in 

oorspronkelijke tatoeages die je ook wel bij 

stammen ziet. Hierbij hoort ook een traditione-

le manier van tatoeëren. Waar je bij andere 

tattooshops vooral tattoomachines hoort, kan 

je bij Davids tattoostudio soms tak tak tak  

horen. Dit komt omdat hij werkt met handtap-

ping en handpoking. “Wat ik doe is eigenlijk 

teruggaan naar de basics. En soms hoor je het 

geluid van handtapping of van de huid zelf. Bij 

handtapping werk je met z’n tweeën, eentje 

stretcht de huid en de ander tapt het er in. 

Handpoking doe je in je eentje.“ Hij werkt 

voornamelijk in zijn eentje, maar hij heeft er 

ook vaak vrienden werken - ook traditionele 

artiesten. 

Eerst is hij begonnen met een gewone  

tattoomachine. Later is hij om traditionele  

tatoeages te leren naar Indonesië en Borneo 

gegaan. “Zo heb ik bij andere tatoeëerders 

meegekeken. Dat is een van de beste manie-

ren om het te leren, ernaast zitten, kijken, 

vragen en als je thuis bent, uitproberen.  

En op mijn vrouw probeer ik ook wat nieuws 

uit. Vindt zij ook leuk.” 
 

Traditionele symbolen 

Onderdeel van de traditionele symbolen is het 

heilige symbool de swastika. “Ik zit in een we-

reldwijde tattoo artistgroep en wij proberen 

met elkaar nu al 4 à 5 jaar het symbool - dat 

dat Duitse mannetje tot een hels symbool 

heeft gemaakt - weer heilig te maken.  

Zo geven wij elk jaar op 23 november een 

swastika tatoeage weg, gratis en voor niks.  

Maar je moet wel je huiswerk hebben 

gedaan en ervan af weten. Zo moet je 

eerst kijken wat de swastika is. Lees 

even door wat het betekent en als je  

helemaal achter de betekenis staat en je 

vindt hem mooi dan kan je terug komen 

en zet ik de tattoo.” 
 

Dicht bij jezelf  

Je kan niet zomaar zonder afspraak naar 

binnen lopen bij de tattoostudio in de 

Kikkerstraat. Het is namelijk een privé-

studio. Er staan ook geen mappen of 

boeken met standaard ontwerpen waar-

uit je kan kiezen. Veel van zijn klanten 

vinden hem via Instagram, Facebook of 

mond-tot-mondreclame. Maar ook via 

bevriende tattoo artists, die soms in zijn 

tattoostudio tatoeëren, komen er natio-

nale en internationale klanten naar de 

shop. Mensen vinden Kulit Keras op  

internet en dan bellen of mailen ze naar 

hem. Hieruit volgt een één op één ge-

sprek. “Dan is het makkelijker om hun 

verhaal aan te horen wat ze precies wil-

len.” Naar aanleiding van dit gesprek 

wordt het ontwerpproces in gang gezet. 

Als het unieke ontwerp af is, komt de 

klant terug en wordt het ontwerp besproken. 

“Ik maak eigenlijk nooit dezelfde ontwerpen, 

behalve als het moeder en dochter of vader en 

zoon zijn. Maar zelfs dan zijn de tatoeages niet 

exact hetzelfde.” 

“Er komen soms ook mensen naar mij toe met 

een gemixte achtergrond. En ik vind dat altijd 

heel gaaf om juist de oorsprong van je ouders 

of je overgrootouders te weten, zodat ik daar 

wat referentie uit kan halen van bijvoorbeeld 

de stammen of het land. En dan geef ik daar 

een eigen draai aan in het tattoo-ontwerp voor 

die persoon. Zo blijft het heel dicht bij jezelf.” 

“Ik geef mensen ook huiswerk mee om te gaan 

onderzoeken wat ze willen en wat je dan 

merkt, is dat ze terugkomen en zeggen ‘wow 

ik wist niet dat het dat betekende’. En dat 

hoeft niet altijd iets heel groots te zijn, soms 

zijn kleine bescheiden vormen ook heel mooi 

of kan je er iets moois van maken. En soms zie 

je ook betekenis in kleine tekentjes. Dat doe ik 

liever dan een ankertje zetten.” 
 

Klik 

Hij doet ook aan ‘nee’ verkopen. “Het moet wel 

klikken met de klant. Het gaat mij niet om heel 

veel geld verdienen. Het gaat deels om een uit 

de hand gelopen hobby.”  

Maar ook als klanten om een kleine tattoo  

vragen verkoopt hij ‘nee’, omdat dit op termijn 

er niet meer mooi uit gaat zien.  

“We proberen mensen ook bewust ervan te 

maken wat een tatoeage doet met je lichaam. 

Ik geef ook duidelijke voorlichting aan de  

klanten wat ze in de komende jaren kunnen 

verwachten van de tattoo.” 

Na het zien van de tatoeages die David bij ver-

schillende klanten heeft gezet, ben ik versteld 

over hoe ze meebewegen met het lichaam, 

waardoor de tattoos bijna dynamisch lijken. 

David vertelt: “Ik vind het inderdaad leuk  

om met het lichaam te spelen, soms kan je 

bepaalde delen van je lichaam versterken  

door bepaalde vormen te maken, maar je kan 

natuurlijk ook bepaalde lichaamsdelen ver-

zwakken.” 

Het lijkt erop dat David met Kulit Keras nog 

wel even bij ons in de buurt blijven. Hij woont 

zelf om de hoek van zijn zaak en hij en zijn 

tatoeagevrienden vinden het werken in de  

Kikkerstraat, en de wijk zelf, ook heel fijn. 

Als je wat voorbeelden wilt zien kan dat op 

www.kulitkeras.nl 

Josefine Martins 

Interview David, tattoostudio Kulit Keras:  

“Unieke ontwerpen, op traditionele wijze gezet” 

De kersverse Brouwerij De Schuit 

lanceert het ‘Bukkûh’ bier.  

Bukkûh is Haags voor bukken, iets 

wat regelmatig op de rondvaart in 

het centrum van Den Haag gedaan 

moet worden vanwege de lage 

bruggen. Het idee voor het brou-

wen van een eigen bier ontstond 

tijdens een van de biervaarten, 

waarbij diverse lokale bieren ge-

proefd worden en de deelnemers 

een kijkje krijgen in de wereld en 

de geschiedenis van het bier.  
 

Fris, hoppig en fruitig bier 

Deze allereerste ‘Haagse Pale Ale’ 

is vanaf 12 juni verkrijgbaar.  

Kevin Moore: “Het bier is soepel, 

hoppig, fris en fruitig. Het is licht, 

makkelijk toegankelijk met een 

citrussmaak.” Sjaak Paauwe: “Het 

is een verfrissend seizoenbier dat 

goed gedronken kan worden op 

een zomerse dag. Mogelijk brou-

wen we binnenkort ook een bier 

voor de herfst, winter of lente.”  
 

“Schilders, schepen en schuimend 

bier is het motto van deze ka-

de”, aldus Peter Duivesteijn, direc-

teur van De Ooievaart, die trots is 

op de hereniging van het bier en 

de Bierkades. 
 

 

Ooievaart brengt bier terug naar de Bierkades 

Brouwerij De Schuit is gevestigd aan Bierkade 18A. 
 

Informatie: www.brouwerijdeschuit.nl en info@brouwerijdeschuit.nl. 

http://www.kulitkeras.nl
http://www.brouwerijdeschuit.nl
mailto:info@brouwerijdeschuit.nl
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Ontspannen muziekmiddag met veel nieuw talent 
 

In het Huijgenspark strijkt op 29 juni de eerste editie van 

'Den Haag viert de Zomer' neer. Rotterdammer Marcel 

Kamphuis organiseerde het al vele malen in zijn eigen 

stad, maar slaat nu zijn vleugels uit naar de Stationsbuurt. 

Hollands Spoor sprak met hem. 
 

Marcel stelt zich eerst voor: "Ik ben 34 jaar en woon in 

Rotterdam, waar ik veel buurtactiviteiten organiseer. Sinds 

2016 organiseer ik Rotterdam viert de Zomer. Dit is on-

dertussen uitgegroeid tot een evenement dat viermaal per 

jaar wordt georganiseerd in Park 1943 in Delfshaven.  

Ikzelf woon dus niet in de Stationsbuurt, maar Den Haag 

viert de Zomer is wel in samenwerking met mensen uit de 

Stationsbuurt en wordt gedragen door actieve bewoners 

uit de wijk. Ik wil ook in het muziekprogramma de talen-

ten uit de Stationsbuurt presenteren. Ik hoop dat dit goed 

is gelukt." 
 

Hoe is het idee voor Den Haag viert de Zomer ontstaan? 

"In oktober 2018 heb ik contact opgenomen met Sacha 

Winkel van LusthofXL en Stadsoase Spinozahof. We heb-

ben hierna samen afgesproken en zijn enthousiast gewor-

den over het idee om iets te gaan organiseren.  

Ik had Sacha benaderd vanwege de strandstoelen en de 

kleine evenementen die ze organiseerden met LusthofXL 

in het Huijgenspark. Het leek me meteen een goede part-

ner met goede doelen voor de buurt." 
 

Waarom het Huijgenspark als locatie? 

Het Huijgenspark heeft sinds kort een klein parkpodium en 

ook een bijbehorend elektriciteitskastje. Dit met het idee 

dat hier kleine evenementen zouden kunnen worden geor-

ganiseerd. Dat is echter nog nooit gebeurd. Het zal met 

Den Haag viert de Zomer de eerste keer zijn. Huijgens-

park en Stationsbuurt doen me bovendien erg denken aan 

de locatie in Delfshaven waar ik het ook organiseer in  

Rotterdam." 
 

Je organiseert het vast niet alleen? Wie helpen er mee? 

"Ik krijg inderdaad veel hulp! Elke editie is bijvoorbeeld 

een lokale fotograaf aanwezig voor mooi beeld.  

Het muziekprogramma wordt samengesteld door Miguel 

Sucasas, een Haagse muzikant die studeert aan het  

Koninklijk Conservatorium en hierdoor veel lokale talenten 

kent. Met de marketing word ik erg geholpen door buurt-

bewoners die ook enthousiast zijn over evenementen als 

deze. Ikzelf heb ook een rondje met posters gedaan langs de onderne-

mers en ook daar merk ik veel enthousiasme. Zo helpt bijvoorbeeld 

Lunchroom de Overkant mee." 
 

En heel belangrijk: Wat kunnen we op 29 juni verwachten? 

"Verwacht een ontspannen muziekmiddag met veel nieuwe talenten en 

veel afwisseling. De toegang is gratis, dus iedereen kan even komen 

kijken en zien wat er allemaal mogelijk is in het Huijgenspark.  

 

Ik hoop dat de vier edities van dit jaar een succes zijn en het volgend 

jaar weer kan plaatsvinden. Ik hoop dan op nog meer samenwerking  

in de buurt. De laatste editie is bijvoorbeeld een samenwerking met 

Festival de Doorloop en de Burendag. Mochten meer buurtbewoners 

ideeën hebben voor samenwerking dan kunnen ze altijd contact met me 

opnemen of me aanschieten tijdens Den Haag viert de Zomer." 

Vries Kool 

Marcel Kamphuis: organisator van Den Haag viert de Zomer 

De gemeente gaat op verschillende 

plekken in Den Haag een onder-

gronds afvalsorteerstraatje neerzet-

ten om het scheiden van afval te  

stimuleren. Een afvalsorteerstraatje 

is een serie ondergrondse containers 

voor glas, papier, textiel en plastic 

verpakkingen, blik en drinkpakken. 

Zo kunt u meer materialen dicht bij 

huis gescheiden weggooien. 

Ook in de omgeving van de Huijgens-

straat gaan we hiermee beginnen. 
 

Onderzoek naar een geschikte locatie  

Vanaf begin juni onderzoekt onze 

aannemer op welke plaatsen in de 

omgeving van de Huijgensstraat een 

ondergronds afvalsorteerstraatje ge-

plaatst kan worden. Daarvoor wordt 

op verschillende locaties gegraven. 

De straat wordt direct na het onder-

zoek weer hersteld.  

Let op: de werkplek(ken) worden 

voor enkele dagen afgezet. U kunt 

uw auto daar dan niet parkeren. 
  

Plaatsing containers  

Zodra het onderzoek is afgerond 

maakt de gemeente een plan. Hierin 

staat een voorstel voor een locatie in 

de omgeving van de Huijgensstraat. 

U kunt ons laten weten wat u van 

deze locatie vindt. U ontvangt van 

ons meer informatie op welke wijze  

u dit kunt doen.  
 

Meer informatie   

www.denhaag.nl/afvalscheiden 

of stel een vraag op: 

oracs@denhaag.nl  

of neem contact op met de gemeente 

op telefoonnummer 14070 (op werk-

dagen bereikbaar van 09:00 tot 

17:00 uur). 

Ondergronds afvalsorteerstraatje Huijgensstraat 

http://www.denhaag.nl/afvalscheiden
mailto:oracs@denhaag.nl
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Begin dit jaar is er een nieuw restaurantje bij geko-

men in de Stationsbuurt. Je moet even weten waar 

het is, want het valt niet op. Het ligt aan de Parallel-

weg, vlak voor de tramhaltes van het Stationsplein.  
 

In de nieuwbouw uit de jaren ‘80 heeft er lang een  

Antilliaanse shishalounge gezeten. Meestal zaten er 

een paar mannen voor de deur, te praten of kaart te 

spelen. Echt uitnodigend was het niet.  

Vorig jaar zomer kwam de ruimte vrij. Het pand is 

van Staedion en die was blij dat er zich een heel  

ander type ondernemer aandiende. 
 

Ondernemers uit Stationsbuurt 

Horeca-ondernemers uit de buurt hebben er gezamenlijk hun schou-

ders onder gezet. Zij ontruimden het pand, sloopten alle betimmerin-

gen en hokjes, vernieuwden de leidingen en plaatsten er een nieuwe 

vloer in. Het werd een mooie ruimte met grote ramen, een verdieping 

met een vide en een professionele keuken. “We hebben maanden heel 

hard gewerkt om het zo ver te krijgen”, vertelt Tony Butt, de kersverse 

bedrijfsleider. Samen met Mustafa Enri, ondernemer van restaurant 

Phad Thai op het Stationsplein en Jian Kai Chen, de chef-kok van Poké 

& Sushi, en andere ondernemers uit de buurt is deze nieuwe eetlocatie 

tot stand gekomen. De hele verbouwing en organisatie rond de nieuwe 

opzet heeft meer dan een half jaar geduurd. 
 

Verse vis 

Zowel de chef-kok als de bedrijfsleider hebben hun ervaring opgedaan 

bij het sushirestaurant Shabu Shabu in de Prinsestraat. In dit deel van 

de wijk is zo’n type restaurant er nog niet. De kaart is verrassend,  

Japans met nadruk op sushi en allerlei visgerechten. “We hebben elke 

dag verse vis. Dat is nodig als je vis rauw gaat eten, dan moet het echt 

heel vers zijn; het zijn ‘hardlopers’ – de horecaterm voor vis die snel 

gegeten moet worden”, vertelt Tony Butt. Op de menukaart is rekening 

gehouden met de cultuur van bewoners in deze buurt.  

Er wonen veel verschillende culturen en veel expats. Naast sushi 

zijn er ook gerechten als teppan yaki. Nergens zit varkensvlees in 

en er wordt geen alcohol geschonken. 

  

Poké & Sushi: sushi en poke-bowl door ondernemers met ervaring 

Uit en thuis eten 

Toen meneer Butt klaar was 

met alle voorbereidingen en 

het restaurant open kon, is hij 

eerst twee weken op vakantie 

gegaan.  

Hij wist dat het als horeca-

ondernemer van ’s morgens 

vroeg tot ’s avond laat buffelen 

is. Dat wil hij ook graag, maar 

hij merkt wel dat de loop er 

nog even moet inkomen omdat 

het restaurant toch een beetje 

voorbij de andere eetgelegen-

heden ligt. Behalve in het res-

taurant eten, komen er ook 

veel studenten uit de buurt 

afhalen. “Het is in deze buurt 

goed dat beide mogelijkheden 

er zijn”, besluit Tony Butt. 
 

Angelina Adam 

Sushi-tower voor verliefde stelletjes 

De nicht van Tony, mevrouw Meihui 

Chen, die ik eerder als bewoonster van 

de Ellips voor deze krant interviewde, 

stuurde een whatsappje: ze was zo trots 

en nodigde me meteen uit voor de ope-

ning. De ruimte doet fris en tegelijk 

warm aan, door de gekozen kleuren. Er 

is een open keuken waar je de koks be-

zig kunt zien tijdens de bereiding van de 

gerechten. Gastvrij staat er meteen een 

lekkere Japanse drank op tafel, een soort 

yoghurt met een smaakje. Meihui heeft 

een vriendin meegenomen en samen zit-

ten we meteen te genieten van allerlei 

gerechten. 

Ik zie een jongen en een meisje achter 

een enorme sushi zitten. “Dat is de  

sushitower, die eet je met z’n tweeën of 

met meerdere personen.” De naam lijkt 

geïnspireerd op de toren aan de tegen-

overgestelde kant van het Stationsplein, 

het ‘Strijkijzer’. 
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Op 28 en 29 mei vormde het Huijgenspark het decor voor het  

vernieuwde Poetry in the Park. In een grote tent midden in het 

park werd gedurende twee avonden poëzie in allerlei soorten en 

maten ten gehore gebracht door een verscheidenheid aan Haagse 

amateur- en professionele dichters. 
 

De eerste avond stond in het teken van de jeugd met een heuse 

schoolbattle. Talloze scholieren van diverse Haagse scholen lieten 

gedichten horen die ze zelf hadden geschreven. Er zat veel moois 

tussen. Liefde, verdriet en een (kleine) broer kwamen voorbij. 

Maar er was meer. Kate Oram van het Maris College zong het  

gedicht waarmee ze vorig jaar won. Terwijl Callkoen lekkere ska 

over het Huijgenspark liet klinken had de jury het er moeilijk mee.  

Uiteindelijk viel hun keuze op Erik Heikoop van het GSR in Rijswijk. 

Zijn winnende gedicht over zijn oma lees je hiernaast. 
 

De tweede avond was er een open podium. Iedereen die wilde  

zingen, voorlezen, dichten, rappen of wat dan ook met woorden 

was welkom. Engelse dichters van lang geleden en vluchtverhalen 

kwamen voorbij, alsook de mooie Franse luisterliedjes van Tess en 

le Mouton. Hoogtepunt was het Poetry in the Park-gedicht 2019. 

Karen de Boer - in het dagelijks leven ambtenaar bij het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat - maakte het ter plekke op basis 

van 15 door het publiek aangereikte woorden, van plataan tot eek-

hoorntje. Karens instant gedicht vind je hieronder. 
 

Een veelbelovende noviteit van dit festival was de ‘green battery’, 

beschikbaar gesteld door het milieuteam van de gemeente: stroom 

zonder het gezoem en de diesellucht die generatoren tot dusverre 

altijd met zich meebrachten. Naast de gemeente Den Haag lever-

den ook Fonds 1818, het Buurtstation, RCOAK en een aantal ano-

nieme donateurs een bijdrage aan deze succesvolle editie van  

Poetry in the Park. 
 

Na de gedichten in mei, is het 29 juni – en ook eind juli, augustus 

en september - de beurt aan jazzmusici en singer/songwriters (zie 

aankondiging op pagina 5 van deze krant). Het is een mooie zomer 

aan het worden in het park.                      

 Foto’s: Steven Scholten  

 

 

 

 

 

 

Poetry in the Park 

Karen de Boer maakte een gedicht 

met 15 woorden uit het publiek: 

Podium- verbinden-groen- bomen-

schrijven-lampjes- microfoon-  

honden- eekhoorntje-luisterrijk- 

zenuwen- plataan- regenboog- 

mensen- voordragen. 
 

Poetry in the Park 
 

Een oase in het Huijgenspark 

we scheppen hier ons luisterrijk 

onder de bomen, eind mei groen 

samen eten, soep, wat brood 

óók aantrekkelijk voor Haagse honden 

mensen die elkaar deels kennen 

voor één avond nauw verbonden 
 

zomaar een podium in een tent 

veelkleurige lampjes aan 

het is fris maar gelukkig droog 

dus dichten we een regenboog 

en schrijven er een eekhoorntje bij 

als dichter ben je immers vrij 
 

vaak zitten Haagse deuren dicht 

dit, hier, ontsluit ze, opent ramen 

op meegebrachte stoel of kleedje 

is het gek, maar vergeet je 

afkomst, kleur, of wat je verdient 
 

onder een mediterrane plataan 

waarin de vogels zelfs mee gaan zingen 

kiezen wij hier veelkleurig te staan 

voor te dragen in een microfoon 

wat zenuwen soms, een lach, een traan 

in ons eigen luisterrijk 

in een werelds Huijgenspark 
 

@ Karen de Boer, 29 mei 2019 

En de winnaar is… 
 

Erik Heikoop van het GSR won gisteravond de Poetry Battle 2019.  

Onder begeleiding van zijn docente Marije Uijtdehaage van Huis van 

Gedichten, liet de jonge dichter de concurrentie ver achter zich.  

Zowel de jury, als het publiek werden stil van zijn gedicht Oma.  

Tijdens het stemmen toonde een enorme witte rozenzee de terechte 

winnaar van de Poetry Battle 2019. Uit handen van Kate Oram, de 

winnares van vorig jaar, ontving Erik de eerste prijs. 

Gefeliciteerd Erik! 
 

Oma 
 

Altijd stil. 

Vol met liefde. 

Om haar geef ik.  

Zij struikelt over het leven.  

Zij geeft mij alles wat ik wil.  

Geeft mij aandacht  

als ik mij verveel. 
 

Nu is ze voor altijd stil.  

Nu is het zoals zij voor altijd wilt. 
 

Erik Heikoop 

Karen de Boer,  

dichteres Huijgenspark 

Peter Swanborn met deelnemers “Ik vertaal je" 

de oudste dichteres van festival: Epi 
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In het januarinummer van wijkkrant Hollands 

Spoor stond deel 1 van enkele artikelen over 

het pand Wapen van Dordrecht aan de Stati-

onsweg. Daarin werd de periode 1951-1972 

beschreven waarin het pand een hotel was.  

In dit artikel pakken we de draad op en  

beschrijven we de periode 1972 tot nu.  
 

Van hotel naar appartementencomplex 

Het hotel was in eigendom van het echtpaar 

Adam. Zij gingen in 1972 met pensioen en bij 

gebrek aan opvolging sloot het hotel dat jaar 

zijn deuren. Het pand stond daarna jaren leeg. 

Rond 1986 kocht woningbouwcorporatie  

Staedion het pand. Van het oude hotel is  

eigenlijk niks meer overgebleven. Het pand is 

van een hotel met 24 kamers omgebouwd naar 

een appartementencomplex met drie apparte-

menten. Het enige dat origineel is, is de gevel. 

Anny Radloff-Adam, de dochter van de laatste 

eigenaren van het hotel, gaf aan dat de gevel 

moest blijven staan vanwege de monumentale 

status.  
 

Het partijkantoor van PvdA Den Haag  

Op de begane grond van het pand is sinds 

1987 het partijkantoor gevestigd van de PvdA, 

afdeling Den Haag. Voor wijkkrant Hollands 

Spoor sprak ik met Öner Catalpinar, secretaris 

van de afdeling, en Hans Pleging, een van de 

kantoorvrijwilligers. 
 

De ruimte die de PvdA gebruikt is een smalle 

maar diepe ruimte (zie foto) die in het verle-

den verdeeld is geweest in drie aparte ruimtes. 

Sinds ongeveer tien jaar zijn de tussenschot-

ten verwijderd. Öner vertelt dat een verbou-

wing gepland wordt. “Er zal een cosmetische 

verbouwing plaatsvinden. Het idee is om het 

pand van binnen een industriële, hoogwaardige 

horeca-uitstraling te geven. We willen van het 

partijkantoor een ontmoetingsplaats maken.” 
 

De ruimte wordt voor uiteenlopende activitei-

ten gebruikt. Het afdelingsbestuur van de PvdA 

Den Haag en werkgroepen van de PvdA Den 

Haag vergaderen hier en laten er bijeenkom-

sten plaatsvinden. De ruimte wordt ook ge-

bruikt door de Jonge Socialisten in de PvdA, 

afdeling Den Haag-Leiden. Naast de PvdA ma-

ken ook het Humanistisch Verbond Den Haag/

Haaglanden en Amnesty International Den 

Haag gebruik van de ruimte.   

 

Het ombudsteam  

Op de maandagavond van 19.00 tot 21.00 is 

een ombudsteam aanwezig. Dit team is er voor 

elke inwoner van Den Haag, ongeacht of je lid 

bent van de PvdA of niet. Als je ergens tegen 

aanloopt dan denken zij graag met je mee 

voor een oplossing. Het ombudsteam is te be-

reiken op: 070 338 4900  

en/of ombudsteam@pvda-denhaag.nl  

Ashwin Jethoe 

Het Wapen van Dordrecht: vervolg (1972 tot nu) 

Surprise! Opeens zat daar een uitnodiging in 

de mailbox van de Buur(t)vrouwen.  

Het Nationale Theater (HNT) stelde 25 kaartjes 

beschikbaar voor een voorstelling van 'Onze 

Straat'. Toevallig hadden de initiatiefneemsters 

van de Buur(t)vrouwen net een gezellige 

lunchafspraak gemaakt om te overleggen wan-

neer we weer eens een ontmoeting tussen 

vrouwen gingen organiseren, zoals we zo nu 

en dan al meer dan tien jaar gewoon zijn. 
 

De uitnodiging van HNT omvatte meer dan al-

leen de voorstelling. Vooraf kwamen enthousi-

aste theatermedewerkers langs - gewapend 

met een taart - om een toelichting op de voor-

stelling te geven en ons te betrekken bij het 

onderwerp. Via een simpel vraag- en ant-

woordspel werden we ons bewust van onze 

eigen straten, van de kleine en grote verande-

ringen in onze buurten, van irritaties en ont-

moetingen.  
 

De ondernemer die iedereen verbindt, de hard-

werkende alleenstaande moeder met twee  

banen. De werkzoekende wiens wereld niet 

groter is dan zijn kleine appartement en zijn 

dagelijkse gang naar de avondwinkel.  

De pubers die botsend 

volwassen worden.  

Onze dromen en ons 

verdriet. Het echte  

leven. Luisa had de  

Regentenkamer van 

haar hofje geregeld; 

een inspirerende ruim-

te, waarbij ons ook 

even een blik werd ge-

gund op de verborgen 

binnentuin. 
 

Verrassing 

Buur(t)vrouwen stuurde 

een mailtje rond, en al 

snel werd er gerea-

geerd door vrouwen uit 

de Stationsbuurt,  

Schilderswijk, Oude Centrum en Rivierenbuurt. 

Het Nationale Theater regelde taxibusjes van-

uit Parada en O3, ook een rondleiding voor de 

voorstelling werden ons aangeboden. In de 

chique Koning Willem I Foyer van het theater 

werden we ontvangen.  
 

           Een leuke verassing was dat 

een van de toneelspelers - 

Nazmiye Oral - voor de voor-

stelling nog bij ons langs 

kwam. Het was hartstikke 

leuk dat een paar vrouwen 

haar eerder hadden ontmoet 

bij haar voorstelling in buurt-

huis De Mussen. En ook toen 

we na een uitvoerige rondlei-

ding door de schouwburg op 

onze plaatsen zaten, kwam 

Romana Vrede nog persoon-

lijk met ons praten.  
 

 

 

 

Dropjes 

Het bijzondere van de voorstelling was dat 

iedereen - toeschouwers en spelers - op het 

toneel waren. De gordijnen naar de zaal waren 

dicht, rondom de spelers waren tribunes voor 

de toeschouwers opgesteld. 'Onze Straat' gaat 

over ons en de spelers staan letterlijk dichtbij. 

De voorstelling werd niet onderbroken met een 

grote pauze, maar er werden trolleys met wa-

ter en thee tussen de toeschouwers gereden, 

er gingen schalen met koekjes en dropjes rond 

en wie naar het toilet wilde ontsnapte even. 
 

Na nog een drankje in de foyer, stonden onze 

busjes weer voor. Dank aan Het Nationale  

Theater! 
 

Wil je ook in het mailbestand van de Buur(t)- 

vrouwen om elkaar te ontmoeten? Geef je op 

via stationsbuurtvrouw@gmail.com.  

Meer informatie:  

http://buurtstation.nl/buurtvrouwen/. 
 

Madeleine Steigenga 

Met de Buur(t)vrouwen naar Onze Straat 

mailto:ombudsteam@pvda-denhaag.nl
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Al twee jaar wonen de statushouders aan het 

Zieken in onze wijk, maar binnenkort zullen ze 

moeten verhuizen. Pastor Rodríguez is een van 

hen, hij is 41 jaar en komt uit Barquisimeto in 

Venezuela. Hij is een computeringenieur.  

Eigenlijk zou hij na drie maanden weer terug-

gaan naar Venezuela, maar hij zit hier nog 

steeds. 
 

De moeder, twee zussen, drie neven en een 

nichtje van Pastor wonen nog in Venezuela, 

dat zich in een grote humanitaire, economische 

en politieke crisis bevindt. Pastor zegt:  

"De enige manier om te weten wat er in Vene-

zuela gebeurt, is door in Venezuela te wonen.  

Venezolanen worstelen dagelijks om te overle-

ven, zich vastklampend aan de hoop dat alles 

snel zal verbeteren.” 
 

Asielaanvraag 

Toen Pastor te horen kreeg dat hij uit Venezu-

ela moest vluchten, kreeg hij de hulp van een 

vriend die voor hem een kaartje had gekocht 

om naar Nederland te komen. Pastor vluchtte 

op 9 mei 2017 uit Venezuela en arriveerde op 

11 mei 2017 in Nederland. 

Toen begon het asielaanvraagproces. Eerst 

ging hij naar het Migrantenhuis in Amsterdam 

en toen naar VluchtelingenWerk, dat hem naar 

het asielzoekerscentrum in Ter Apel stuurde. 

Hij kreeg een advocaat toegewezen, 

waarna de asielaanvraag kon worden 

voortgezet. Pastor moest vele interviews 

afleggen, soms de hele dag, en moest 

ontelbare controles doorlopen. In die 

tijd woonde hij korte tijd in Wageningen, 

Arnhem, Gorinchem en Zutphen.  

Toen hij naar Middelburg ging om de 

uitspraak te krijgen, bleek de aanvraag 

te zijn afgewezen. Na een tweede proce-

dure ontving hij in december 2017 een  

e-mail van zijn advocaat waarin stond 

dat de Immigratie- en Naturalisatie-

dienst zijn aanvraag had goedgekeurd: 

toen was zijn verblijf in Nederland  

officieel. 
 

Wonen in Den Haag 

Na de goedkeuring werd aan Pastor ge-

vraagd in welke stad hij zou willen  

wonen. “Ik heb een vriend in Rotterdam 

en in Den Haag. Ik heb geen familie in 

Nederland. Als dat wel zo was, zou het 

prioriteit zijn om bij hen te gaan wonen. 

Maar voor mijn werk zou het handig zijn 

om in of rondom een stad te gaan wo-

nen in verband met baangarantie.”  

Op 19 december 2017 kreeg hij te horen 

dat hij een huis in Den Haag zou krij-

gen. “Toen kwam ik hier en zag ik dat 

het net was opgeleverd.” Zo kwam hij in 

onze buurt te wonen.  

Hij was meteen erg gemotiveerd om aan het 

werk te gaan, maar de Nederlandse taal blijkt 

hierbij een grote barrière. 
 

Taal, sport en een businessplan 

In mei 2018 schreef hij zich in voor Nederland-

se lessen, nu zit hij op niveau B2 van gramma-

tica. Zes maanden lang ging hij elke dinsdag 

en donderdag naar groepslessen om Neder-

lands te oefenen. Pastor zegt: "De moeilijkheid 

is de uitspraak van de taal. Ik moet ook wen-

nen aan de syntax en de uitdrukkingen van de 

Nederlanders, maar elke dag leer ik iets meer." 

Naast het leren van de taal, begon Pastor ook 

volleybal te spelen. Daarnaast ging hij met be-

hulp van de MigrantINC-organisatie  een busi-

nessplan schrijven. 
 

Fastfood-fietsen 

Pastor’s droom is om in Nederland te beginnen 

als ondernemer. "Na bijna een jaar evalueren 

van de opties, de risico's, de voor- en nadelen, 

de benodigde vergunningen en het verkrijgen 

van private financiering, heb ik mij bij de KvK 

geregistreerd onder de naam Snack Bikes.” 

Het model van Snack Bikes komt van de be-

kende foodtrucks. Het zijn speciaal gemaakte 

fietsen waarmee Pastor kwalitatief hoogwaar-

dig fastfood aan wil bieden in de straten van 

Den Haag. Nog voor de zomer zal Pastor de 

eerste fiets geleverd krijgen, die hij zal gebrui-

ken om hotdogs te verkopen. In de toekomst 

wil hij uitbreiden naar andere locaties en ook 

andere soorten fastfood gaan aanbieden. 
 

Nu zullen na 1,5 jaar alle statushouders van 

het Zieken helaas moeten verhuizen, omdat 

het gebouw onbewoonbaar is verklaard.  

Pastor heeft al een nieuw huis in de buurt ge-

vonden en is druk bezig met het klussen. Hij 

zal in de Naaldwijksestraat gaan wonen en 

hoopt snel te verhuizen. De verhuizing kwam 

vrij plotseling, maar Pastor ziet het positief in. 

Het is beter voor zijn toekomstig bedrijf, om-

dat hij zijn fiets dan in zijn tuin kan zetten. 
 

Josefine Martins 

Kennismaking met statushouders in de wijk:  

ondernemer Pastor Rodríguez 

Sinds september 2017 is het leer- en werkres-

taurant van welzijnsorganisatie Zebra geves-

tigd in O3 aan de Zaanstraat 25. Leermeester 

in de bediening, Elise van der Meulen, vertelt 

mij wat meer over dit unieke buurtrestaurant.  
 

O3 Restaurant biedt jaarlijks aan 15 MBO stu-

denten van het ROC Mondriaan een intensief 

begeleidingstraject. Studenten doen praktijker-

varing op en krijgen in de middag theorieles-

sen van docenten van ROC Mondriaan. Dit jaar 

is de helft van de studenten statushouder. 

Einddoel is het behalen van het MBO1 diploma. 

Vorig jaar slaagden maar liefst 9 van de 12 

van de studenten voor de opleiding, een groot 

succes!  
 

Elise nodigt buurtbewoners graag uit om eens 

langs te komen. Nog niet iedereen kent het 

restaurant. Ouders met kinderen op de Jan van 

Nassauschool zien vanzelf het restaurant in het 

gebouw. Andere wijkbewoners niet en dat is 

jammer.  
 

Ook als je alleen wat wilt drinken ben je van 

harte welkom. Bij lekker weer ook op het ter-

ras. O3 Restaurant beschikt over een wijnkaart 

en schenkt verschillende bieren.  

In de keuken staat Peter, de chef-kok. Zijn 

hart ligt bij Street food zoals Picanha van de 

BBQ, pulled pork en Buffalo Wings, maar hij 

kookt samen met zijn team ook overheerlijke 

vis- en vegetarische gerechten. Collega Trees 

maakt de mooiste en lekkerste taarten om van 

te smullen als dessert of bij de koffie. Het me-

nu is vriendelijk geprijsd: voor €5 kun je ge-

nieten van de dag special, voor kinderen is dit 

slechts € 2,50. O3 Restaurant is er daarnaast 

ook voor zakelijke bijeenkomsten, vergaderin-

gen, borrels, kinderfeestjes en catering op lo-

catie. Op vrijdag zijn er regelmatig thema-

avonden zoals wijnproeven, BBQ, kaasfondue 

of een tapasavond. Kortom, loop eens binnen 

en maak kennis met dit leuke en bijzondere 

buurtrestaurant!  
 

Openingstijden en menu  

Dinsdag, donderdag en vrijdag is de keuken 

open van 17:00 – 19:30 uur, het restaurant 

sluit rond 21:00 uur. Woensdag van 10:00 – 

13:00 uur is er koffie en gebak en een brood-

jeslunch op aanvraag.  

 

 

Meld je aan zodat je wekelijks het menu ont-

vangt, via e.vandermeulen@zebrawelzijn.nl. 

Reserveren via dit emailadres, de Facebookpa-

gina van O3 restaurant of telefonisch 070-

8200188.  

Marloes van den Heijkant 

Lekker en goedkoop eten in O3 
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Op 28 mei organiseerde gemeente Den 

Haag een rondleiding over het bouwterrein 

van de nieuwe entree van station Hollands 

Spoor. Na een toelichting op het ontwerp 

en de planning werden onder meer de 

nieuwe reizigerstunnel en de in aanbouw 

zijnde winkeltjes bekeken.  
 

Een geslaagd kijkje in de keuken van de 

eerste stap in de transformatie van de  

Waldorpstraat tot een aantrekkelijke  

onderdeel van het HS-Kwartier. 

Nieuwe entree achterkant HS 

Begeleiden en Rijden 

zoekt chauffeurs 
Voor Hagenaars die door omstandigheden niet 

meer zelf kunnen rijden kan een bezoekje aan 

de dokter, familie of de supermarkt al een gro-

te opgave zijn. Vrijwillige chauffeurs van Bege-

leiden en Rijden kunnen hierbij dan te hulp 

schieten. 
 

De vrijwilligers bieden naast het rijden ook on-

dersteuningshulp zoals bijvoorbeeld begelei-

ding op de plaats van bestemming, een onder-

steunende arm of het dragen van de bood-

schappen. Kleine ritjes in de wijk, maar ook 

grotere afstanden zijn mogelijk. 

Om nog meer Hagenaars te kunnen helpen is 

Begeleiden en Rijden op zoek naar meer en-

thousiaste vrijwillige chauffeurs.  

De ritjes worden gereden in de eigen auto van 

de vrijwilliger en er staat een kostendekkende 

vergoeding tegenover. Is dit iets voor jou? 

Meer informatie vind je op 

www.zebrawelzijn.nl 
 

filmpje op https://denhaagfm.nl/2019/05/22/

begeleiden-en-rijden-is-op-zoek-naar-haagse-

chauffeurs/ 
 

(bron: Den Haag FM)  

http://www.zebrawelzijn.nl
https://denhaagfm.nl/2019/05/22/begeleiden-en-rijden-is-op-zoek-naar-haagse-chauffeurs/
https://denhaagfm.nl/2019/05/22/begeleiden-en-rijden-is-op-zoek-naar-haagse-chauffeurs/
https://denhaagfm.nl/2019/05/22/begeleiden-en-rijden-is-op-zoek-naar-haagse-chauffeurs/
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Buurtcolumn:  

Winkel in eigen buurt 
Men At Work, Free Record Shop, Coolcat, MS Mode, 

Kijkshop, Mexx, Intertoys, The Phone House, V&D, 

Schoenenreus, Miss Etam, Dixons, Halfords,  Bart 

Smit, McGregor, Fred de la Bretonière: het aantal  

winkelketens dat in de afgelopen jaren failliet is ge-

gaan in Nederland is aanzienlijk. Stadscentra hebben 

in toenemende mate te maken met leegstand van win-

kelpanden. Verloedering ligt op de loer.  

Grote steden - steden met een Bijenkorf en ruime 

openingstijden - doen het nog relatief goed, maar ook 

in Den Haag voel je soms de neergang. Als ik tegen-

woordig door de Spuistraat loop, kan ik mijn eigen 

tempo (snel, grote passen) aanhouden, waar ik voor-

heen altijd mee moest in het geslenter van de massa. 
 

De oorzaken zijn bekend. Mensen kopen meer en 

meer vanuit de luie stoel via webwinkels. Als ze er al 

op uitgaan, dan het liefst naar een grote winkel die 

alles heeft, als het kan tegen dumpprijzen. Denk aan 

supermarkt XL, Action, Decathlon. Gemak dient de 

mens. Dat gemak heeft wel zo zijn keerzijden.  

Uitbuiting en barre werkomstandigheden voor de order 

pickers in het distributiecentrum. Een eindeloze stoet 

witte busjes die door de wijken racet om pakjes bij de 

buren af te leveren. En de verspilling doordat het gro-

te aandeel retourzendingen meestal rechtstreeks in de 

afvalketen terecht komt. 
 

Ook aan de Stationsbuurt gaat de malaise van de mid-

denstand niet voorbij. Een handgeschreven briefje 

kondigde recent het onverwachte faillissement van 

Mammoet aan, nota bene een van de betere fietsen-

winkels die ik ken en dat in mijn eigen straat. De afge-

lopen zaterdagochtenden heb ik tijdens mijn wekelijk-

se boodschappenronde, als onderdeel van het praatje 

bij het afrekenen, een mini-enquête gehouden onder 

winkeliers aan de Stationsweg. De hoofdconclusie: ze 

zijn blij met de herinrichting van de straat ("het is 

mooier geworden"), maar in de straat en in hun winkel 

was het de afgelopen maanden nogal rustig. Rust is 

slecht voor winkeliers en ultiem het einde van hun 

zaak. 
 

De oplossing is simpel. Wil je winkels en horeca in je 

buurt, word dan klant. Dus sla je vlees en groente in 

bij slagerij Rif of Amin, koop je brood bij de Voordeel-

bakker, laat je ogen meten bij Youlal, neem een bloe-

metje mee bij Pluis, scoor een visje bij Vishandel Hol-

lands Spoor, laat je haren knippen bij Dick de Vries, 

koop je (heren)kleding bij Chezaro, ga uit eten bij La 

Rana, doe een drankje bij de Bordelaise (wanneer die 

open is), neem een koffie mee bij De Overkant en doe 

al je andere boodschappen bij Huygensmarkt of de 

Jumbo (maar wel die op het Stationsplein).  
 

Vries Kool 
 

Kijk voor meer leuke zaken in onze buurt op: 

https://indebuurt.nl/denhaag/winkelen/15-x-de-

leukste-zaakjes-in-de-haagse-stationsbuurt~89415/    

https://indebuurt.nl/denhaag/winkelen/15-x-de-leukste-zaakjes-in-de-haagse-stationsbuurt~89415/
https://indebuurt.nl/denhaag/winkelen/15-x-de-leukste-zaakjes-in-de-haagse-stationsbuurt~89415/
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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

