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Haagse Openbare ruimte Prijs
voor Loper Oude Centrum

Drie keer ‘ja’ dus voor de vernieuwde 
Stationsweg en Wagenstraat. 
Buurtbewoner Niels deed in aanloop  

naar de prijsuitreiking een goed woordje voor  
deze route: dat filmpje is te zien via bit.ly/
PlatformStadLoperOC. Voorzitter van de vakjury 

Annemieke Fontein bij de uitreiking:  
“Dit is de verdiende rode loper voor alle  
bewoners van Den Haag om hun stad op  
een gastvrije manier binnen te komen  
vanaf Hollands Spoor.”  
Meer lof van de vakjury op: bit.ly/juryHOP_LOC.

De Loper Oude 
Centrum heeft de 
eerste Haagse 
Openbare ruimte Prijs 
gewonnen. Een 
vakjury beoordeelde 
op gebruikswaarde 
(kun je er goed lopen 
en zitten?), toekomst
waarde (kan het 
gebied hittestress en 
water overlast goed 
opvangen?), en op 
vormgeving (is het 
mooi en duurzaam?)
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Er is maar weinig te doen in de 
Stationsbuurt op het moment, om de 
bekende reden. Veel activiteiten die 
bewonersorganisatie Buurtstation van 
plan was te organiseren, hebben geen 
doorgang kunnen vinden. 

Van het bestuur  
van bewoners
organisatie 
Buurtstation

We organiseren dit jaar wel Leefbaarheidsoverleggen op 16 september en 
25 november. Ook vindt in november de jaarlijkse bewonersavond 

plaatst t.b.v. de verantwoording aan de wijk en het verkiezen van een bestuur 
voor 2021. Omdat dit jaar ook de Lentereceptie niet door kon gaan, broeden we 
nog wel op een mogelijkheid om elkaar als bewoners corona-proof te kunnen 
treffen. 

In de zomerperiode is het 
werk aan de pollers op de 
Hoefkade en de 
Parallelweg uitgevoerd, 
maar er komt nog meer 
aan. In 2021 wordt de 
openbare ruimte rond de 
vier knips nog verder 
aangepakt, in samenloop 
met de geplande riole-
ringswerkzaamheden 
rond het Oranjeplein. 
Wanneer deze werkzaamheden gaan starten, is op dit moment nog niet bekend.

De Hoefkade zal op termijn ook een andere aanblik krijgen: het asfalt gaat eruit 
en er komen meer bomen terug. Deze veranderingen gaan plaatsvinden in het 
kader van de realisatie van de Sterfietsroute die over de Stationsweg en de 
Hoefkade komt te lopen. De bewonersparticipatie voor dit project zal binnen-
kort van start gaan.

Bewonersorganisatie Buurtstation is er voor én door bewoners van de 
Stationsbuurt. Elk jaar kiezen bewoners het bestuur voor het komende jaar. Ben 
jij of ken jij iemand die zich wil inzetten voor onze wijk? Stel je dan verkiesbaar 
voor het bestuur van 2021.

Wat houdt een bestuursfunctie in? Het bestuur organiseert activiteiten (bijv. 
het Leefbaarheidsoverleg) en houdt contact met bewoners, de gemeente, de 
politie en andere partijen. Het bestuur vergadert eens per vier weken (op dit 
moment op maandagavond), bij voorkeur niet langer dan een uur. Het bestuur 
wordt ondersteund door een betaalde administratief ondersteuner.

Van het huidig bestuur willen drie bestuursleden verder in 2021.  
Omdat we streven naar een vijfkoppig bestuur zijn we op zoek naar twee  
nieuwe bestuursleden. Meer weten of kennismaken? Stuur een mailtje  
naar info@buurtstation.nl. Het bestuur voor 2021 wordt verkozen tijdens de 
bewonersavond op 25 november.

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, 
Nol Witte
voorzitter

Buurtstation is op maan-
dag van 9.30 tot 11.30 uur 
bereikbaar in Buurthuis 
Parada, Van Limburg 
Stirumstraat 280.
info@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 buurtbewo-
ners op de bewonersavond.
In 2020 bestaat het 
bestuur uit:
• Nol Witte (voorzitter)
• Lucienne de Roos
• Saskia Sanders-Engelen
• Zi Wat
• Yvonne Wilkens

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

Leefbaarheidsoverleg
Het Buurtstation organi-
seert vijf keer per jaar het 
Leefbaarheidsoverleg. 
Buurtbewoners kunnen 
ideeën of klachten over de 
leefbaarheid van de 
Stations buurt direct 
bespreken met elkaar, 
gemeenteambtenaren,  
de wijkagent of de 
woningcorporaties.
Data overleg 2020
25 november  
19.30 - 21 u,  
Student Hotel, 
Classroom 2+3,
Hoefkade 11.
www.buurtstation.nl/ 
leefbaarheidsoverleg 
-stationsbuurt

Blijf op de hoogte over het 
Buurtstation en ontwikke-
lingen in de Stationsbuurt:
• www.buurtstation.nl.  
• twitter.com/buurtstation
• facebook.com/
2buurtstation
• instagram.com/
buurtstation
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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 3.000 stuks.
De krant wordt huis- 
aan-huis bezorgd in de 
Stationsbuurt en bij 
winkels en horeca in 
stapeltjes neergelegd.

Advertentieprijzen
Hele pagina 1000mm²:  
€440
1/2 pagina 500mm²: 
€220
1/4 pagina 250mm²: €110
1/6 pagina 125 mm²: €55
1/12pagina 65 mm²: €35
Inclusief gratis hulp bij de 
opmaak van een advertentie

Privé-berichten zoals 
wensen, aankondigingen, 
oproepen, e.d. kunnen 
ook als advertentie 
geplaatst worden.

Colofon

hs
@

buurtstation
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Ad Overgaag was jarenlang als 
bakker werkzaam in de industri-

ele bakkerijen. “Dat was vooral: zoveel 
mogelijk producten verkopen voor zo 
min mogelijk geld. Ik had daar 
genoeg van”, zo begint hij zijn verhaal. 
Vanuit het idee dat de mens goed 
moet omgaan met de aarde begon hij 
9 jaar geleden de biologische bakkerij 
‘Lekker Brood’ in een monumentaal 
pand aan de Herengracht. Samen met 
Stadsherstel werd het pand verbouwd. 
Zoals hij verwacht, slaat het product 
aan. De kleine gezellige winkel staat 
dikwijls vol en vaak wachten de 
mensen buiten. Er worden broodjes 
gesmeerd voor ambtenaren en voor-
bijgangers en er worden bestellingen 
klaargemaakt voor bedrijven en 
restaurants. Zo ook levert hij het 
brood aan ‘Happy Tosti’ op de Korte 
Poten. Een succesvolle restaurantke-
ten die een werkplek biedt aan 
mensen met een arbeidsbeperking. 
‘Lekker Brood’ doet dat nu ook; in de 
loop der tijd zijn ze steeds meer gaan 
samenwerken. Zo kregen ze de wens 
om samen een bakkerij met restaurant 
te openen, waar duurzaam en sociaal 
samenkomen. Op de nieuwe locatie 
verzorgt ‘Lekker Brood’ de bakkerij en 
‘Happy Tosti’ het restaurant, met 
ontbijt, lunch, borrel en diner. Én een 
zonnig terras.

Yin en yang
Het pand op de hoek van de 
Zwetstraat / Dintelstraat was ooit het 
bierdepot van de Bredase bierbrouwe-
rij De Drie Hoefijzers, met aan de ene 
kant de kantoorvilla en erachter 

paardenstallen. Dat bier moest 
natuurlijk koel gehouden worden, en 
dat gebeurde met een enorme ijsop-
slag. De ijsblokken werden over water 
aangevoerd uit Oostenrijk en 
Zwitserland en opgeslagen in een 
grote bak net onder het plafond. Het 
koelwater liep van daaruit naar 
beneden. Nu staan er de silo’s met 
bakkersingrediënten - meel, bloem, 
water - die door transparante buizen 
heen naar de bakkerij beneden 
worden getransporteerd. “Het eerste 
‘bakkersorgel’ van de wereld”, volgens 
Ad. 

De middelste, halfopen verdieping 
herbergt het restaurant. Vanaf de 
tafeltjes heb je goed zicht op de 
bakkerij en het ‘orgel’, en kun je het 
proces goed volgen. Ad wordt steeds 
enthousiaster tijdens ons gesprek: 
“Hier komen bier en brood samen en 
hier komen verleden en heden samen. 
Alles klopt gewoon aan dit concept. 
Het grijpt in elkaar. Het is een yin en 
yang. Wij hebben er enorm veel zin 
in.”
 
De bistro met zonnig terras is open van 
woensdag t/m zondag. Donderdag 
studentenavond, zondag gezellige optre-
dens. Ook losse broden te koop (beperkt 
aantal).
Meer info op www.debroodbrouwers.nl,  
op Facebook (De Broodbrouwers),  
en op www.lekkerbrood.nl. 
~ Originele tekst Hetty Gijzen  
(WIJkrant Rivierenbuurt),  
bewerking Annemarijke Jolmers

Net over de grens van onze buurt,  
in de Rivierenbuurt tegen de 
Binckhorst aan, is nieuw leven 
geblazen in een prachtig oud gebouw. 
De voormalige bieropslag herbergt nu 
een broodbakkerij met lunchroom en 
restaurant: ‘De Broodbrouwers’. 

Van bier  
naar brood met  
De Broodbrouwers
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Stilstand boven 
Albert Heijn
De koper van het voormalige grote Belastingkantoor 

tegenover Hollands Spoor, boven de Albert Heijn, heeft 
zich teruggetrokken. De projectontwikkelaar heeft daarom 
ook het werk stilgelegd. Er zouden een hotel en appartemen-
ten in komen. Voordat deze werkzaamheden begonnen stond 
het pand al lange tijd leeg. Nu met de coronacrisis is het 
opnieuw afwachten wat er met het Belastingkantoor gaat 
gebeuren.

Steilere 
verkeersdrempels

Hoewel de Stationsweg een 30-km-zone is geworden, 
wordt er nog regelmatig te hard gereden. Na veel ge-

heen-en-weer tussen buurtbewoners en gemeente over moge-
lijke en onmogelijke oplossingen, is er eind augustus een extra 
aanpassing gedaan. De verhogingen (‘verkeersplateaus’) ter 
hoogte van de Wagenbrug, Huijgenspark en Van Limburg 
Stirumstraat zijn steiler gemaakt. Dit zou moeten zorgen voor 
een lagere snelheid van auto’s op de Stationsweg. Bij het 
Huijgenspark staat ook een display die de snelheid aangeeft. 
Eerder is al met witte klinkers ‘30’ aangebracht in het wegdek. 
Zouden de snelheidsduivels zich hiermee dan eindelijk gaan 
inhouden?

Popup toilet in 
Huijgenspark
Bomen en struiken, gras, bankjes, een kunstwerk, een 

basketbalveld, een speeltuin, drinkwater, een skatepark en 
zelfs een podium. Het Huijgenspark had al veel voorzienin-
gen. Waar je nog niet voor terecht kon was hoge nood. Een 
openbaar toilet was al lang een wens van bewoners. Begin 
september verscheen een high tech pop-up toilet in stemmig 
donkergroen, zelfreinigend na elk toiletbezoek.  
Zoals een buurtbewoner na plaatsing zei: hij was er ineens en 
het leek of hij er al tijden stond. Omwonenden hopen sterk dat 
bezoekers van het park voortaan de bomen, struiken en vooral 
het transformatorhuisje ontzien. 
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Met een werkkamer 
uitkijkend op het 
Huijgenspark kan 
ik mijn lol niet op. 
Soms kan ik 
minutenlang  
staren naar zowel  
de honden als de 
hondenbezitters. 
Het leek me leuk 
om in deze krant 
ook eens die kant 
van de wijk nader  
te bestuderen.    

Hond zijn  
in het 
Huijgenspark

Eerst ging ik een 
paar keer 
gewoon in het 
park zitten en 

kijken naar wie en wat er 
rondloopt. Dit is een 
verslag van een bezoek aan 
het park, midden op de 
dag. Veel hondenbezitters 
kennen elkaars hond. 
Degene die de hond 
uitlaat verschilt, afhanke-
lijk van het tijdstip. 

Twee jaar geleden waren 
het vooral oudere mensen 
die hun hond op gezette tijden uitlieten. Een enkele 
keer was ik daar zelf ook bij met een logeerhond. Er 
waren toen levendige ontmoetingen en er werden 
ook allerlei nieuwtjes en ideeën uitgewisseld. De 
bazin van hond Max (“zijn echte naam is Ruben. Zo 
staat het in zijn paspoort”) vertelde dat die ontmoe-
tingen sinds het begin van de coronatijd wel wat 
zijn veranderd. Bovendien zijn zowel baasjes als 
honden inmiddels op leeftijd en sommige honden 
lijden aan dementie. “Die zijn echt de kluts kwijt, 
hoor: staan ze bijvoorbeeld voor een hek almaar 
voor zich uit te staren.” Dan zit een grote wandeling 
er niet meer in. Haar hond Max is zes jaar. In de 
eerste drie jaar was hij gek op spelen met andere 
honden of met een bal; nu doet hij het 
wat rustiger aan. Max is een Cavalier 
King Charles-spaniël. Het is een echte 
gezelschapshond. Meerdere honden-
bezitters die ik zo op een ochtendje heb 
ontmoet, zijn al vele jaren hondenlief-
hebbers en hondenbezitters. Max’s 
bazin kwam ooit uit Spanje met een 
Spaanse labrador. Toen die overleed 
was ze niet van plan weer een hond te 
nemen. Tot ze bij de Hema voor de deur 
een zeer verwaarloosde zwart-witte 
hond zag, die door zijn baas te koop 
werd aangeboden voor € 100,00. Ze 
deed het, knapte hem op maar helaas 
werd hij niet ouder dan zes jaar. 

Adoptiehonden 
Ivan, een adoptiehond uit Roemenië, is een grote 
en statige hond die veel ruimte nodig heeft. Zijn 
baasje verhuist binnenkort naar een huis buiten de 
stad. De huidige woning, in het nieuwe apparte-
mentencomplex bij station Hollands Spoor, heeft 
geen buitenruimte. Een van de hondenbezitters 
snapt wel waarom mensen een hond uit het buiten-
land adopteren. “Hier in het asiel zijn het vooral 
vechthonden die je kunt krijgen.” 
Sonia, het baasje van Spaanse adoptiehond Balou, 
weet te vertellen dat sinds corona veel expats graag 
een hond willen adopteren om de eenzaamheid te 

verdrijven. Aanvankelijk wilde zij geen hond meer 
toen haar vorige hond Gigi overleed. Maar Sonia’s 
dochter werkte een tijdje als vrijwilligster bij een 
asielcentrum in Spanje en tja, toen het verzoek 
kwam om Balou te adopteren kon ze geen nee 
zeggen. Balou is een heel speelse en actieve hond 
(“net als zijn baasje”, zegt Sonia) en is goede maatjes 
met Shiro. Met z’n tweeën rennen ze het hele park 
door. 

Lichaamsbeweging 
Shiro is 1 ½ jaar en een Japanse rashond van het ras 
Shiba Inu. Baasje Shareena heeft via een betrouw-
bare website speciaal gezocht naar dit hondentype 
omdat ze die gewend was in haar familie. Toen 

Shiro bij haar kwam, werkte ze niet. Ze wilde onder 
andere graag een hond om zelf meer lichaamsbewe-
ging te hebben. Dat lukt aardig, want deze kleine 
inu met heel mooi witte krulstaart heeft veel 
beweging nodig. “Hij geeft gelukkig ook goed zelf 
aan wanneer hij te lang heeft binnen gezeten.” Ze 
heeft dat één keer genegeerd en dat heeft ze gewe-
ten. Shiro had Shareena’s hele huis gesloopt toen ze 
te lang weg was gebleven. Een shiba inu is een 
onafhankelijke hond en niet gemakkelijk in de 
opvoeding, lees ik later op Wikipedia. Inmiddels 
heeft Shareena werk, maar dankzij corona is ze veel 
thuis en dan is ze blij dat ze weer even mag gaan 
wandelen. “Hij is ook erg eigenwijs”, zegt ze als ze 

Shiro weer achterna rent, als hij met een 
andere hond is mee gelopen. De honden 
worden allemaal minstens drie keer per 
dag uitgelaten. Het Huijgenspark is 
favoriet, zowel baas als hond ontmoet er 
bekenden. Maar allemaal gaan ze voor 
de langere wandeling naar het Haagse 
bos, het Malieveld of het strand. In 
Noordwijk schijnt er zelfs een speciaal 
‘hondenstrand’ te zijn. Shiro wist niet 
hoe hij het had toen ze er een keer heen 
gingen.

Puppydate
Bandida is een zwarte mini labradoodle, 
een kruising tussen een labrador en een 
poedel. Haar Spaanse naam dankt ze aan haar 
voorgangster die uit Spanje was meegekomen. 
Bandida was 12 weken toen zij werd opgehaald bij 
een Nederlandse fokker. Haar bazin heeft een vrije 
dag en geniet als ze Bandida zo kan laten rennen en 
dollen met andere honden. 

Nayla is een jonge puppy van 15 weken. Haar baasje 
houdt haar nog aan de lijn, die ze laat vieren om aan 
iedereen te laten snuffelen. Nayla is een Ameri-
kaanse bully, een Stafford-achtige hond. Maar klein 
van stuk en nog erg nieuwsgierig. Morgen heeft ze 
hier in het park haar eerste puppy-date. Dan komen 
er nog twee puppies waar ze mee kan spelen en 
leren socialiseren. Jonge puppies mogen niet langer 
dan een half uurtje wandelen; dat is niet goed voor 
hun gewrichten. Dankzij deze coronatijd kan het 
baasje thuis werken en dus veel tijd aan de opvoe-
ding van Nayla besteden.

Liefhebbers 
Wat ik opvallend vond is dat alle mensen die ik 
ontmoette, echte hondenliefhebbers zijn en velen 
zelfs al gewend zijn aan honden vanaf hun kinder-
tijd. Zo ook Boogie: met haar dertien jaar de oudste 
op het veld, op het moment dat ik er was. Boogie is 
een corgi, een hond zoals de Engelse koningin die 
heeft en, volgens een voorbijgangster, ook prinses 
Beatrix. Sophie heeft Boogie pas een jaar en twee 
maanden. Zij komt van een herplaatsingswebsite 

voor corgi’s. “Dat is echt een familiedingetje”, vertelt 
Sophie. Zij is opgegroeid met corgi’s die herge-
plaatst zijn. “Het zijn heel vriendelijke honden, 
trouw, slim, sociaal en heel lief.” Sophie is net 
afgestudeerd in technische bestuurskunde en heeft 
in Utrecht een baan gevonden. Ze zal voorlopig nog 
de meeste tijd thuis werken en haar familie woont 
in het huis naast haar, dus er is altijd iemand die 
Boogie kan opvangen. 

Hondennamen 
Grappig vind ik de namen van alle honden. De 
baasjes hebben er goed over nagedacht. Voor de één 
is het een herinnering aan een vorige hond, soms 
moet het gemakkelijk te roepen zijn, weer anderen 

hebben er nog een heel 
verhaal bij. Zoals 
Annemarie Borsboom, 
die net in de Huijgens-
straat is komen wonen en 
mij nog schreef:  
“Voor wat betreft de naam 
van onze Emmy, een 
labradoodle mini. De 
labradoodle is als ras is nog 
niet officieel erkend. Het is 

een kruising tussen een poedel en 
een labrador.Oorspronkelijk uit 

Australië. Emmy is op 23 
april 2019 geboren bij een 
fokker in Brabant. Ze is 

genoemd naar Amalie Emmy Noether*, een Duitse 
wiskundige van Joodse afkomst (1882-1935). Zij werd een 
beroemde wis- en natuurkundige, en zelfs Einstein 
bewonderde haar zeer. Veel kinderen die in het 
Huijgenspark spelen, kennen onze hond Emmy, en zijn zo 
blij met haar. Emmy is altijd vrolijk, wil altijd spelen, en 
blaft zelden (en als ze blaft is het meer een soort van 
kuchje). Ze is in deze moeilijke coronamaanden een vrolijk 
lichtpuntje in contacten met anderen: met ouderen, met 
kindjes, met daklozen, een vriendelijke aai, een glimlach. 
Zo’n hondje maakt bij anderen toch een beetje gelukshor-
monen aan.”

Overdag lukt het opruimen van de hondenpoep 
over het algemeen goed. In de avond is het een 
ander verhaal. Sommige honden dragen een lampje, 
maar als hij zijn behoefte heeft gedaan kan het 
baasje vaak niet zien waar dat was. Sommigen zie je 
dan wel over het veld struinen met een zaklantaarn. 
Een volgende keer zal ik eens in de avond op pad 
gaan om kennis te maken met hond en 
hondenbezitter. 
~ Angelina Adam

Enkele websites en weetjes die door de hondenbe-
zitters werden genoemd:

Animal Care Espagnol: www.ace-charity.org 
www.happy-dogs-of-romania.nl
www.doggydating.com
www.corgiherplaatsing.eu
www.nipponinu.nl 

Bij de dierenarts is altijd een meldpunt dierenmis-
handeling en om gevonden dieren heen te brengen.

“Corgi’s  
zijn heel 
vriendelijke 
honden, 
trouw, slim, 
sociaal en 
heel lief”
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De StadsOase Spinozahof is een gezamenlijke tuin. 
Deelnemers worden lid van een heuse gemeenschap.  
Er zijn inmiddels 150 huishoudens lid en dit worden er 

jaarlijks meer. Ze tuinieren samen, verzorgen de dieren, maken 
compost, koken en eten samen en organiseren grotere en kleine 
activiteiten.

Dat het nog steeds bruist op de Spinozahof is bijzonder. Het plan 
voor het maken van de tuin begon in 2013 als een tijdelijke 
invulling van braakliggende grond, nadat de huizen door Staedi-
on waren gesloopt. Steeds werden kortetermijnafspraken ge-
maakt over het gebruik, en vaak was onduidelijk: mogen we 
volgend jaar wel door? Een tijd lang stond ontruiming gepland 
voor oktober 2020. Zover kwam het gelukkig niet: er zijn nieuwe 
afspraken met Staedion, de Spinozahof mag in principe tot 
1/1/2025 blijven. 
 
Nu kunnen er grotere plannen gemaakt worden die, voor een 
relatief kleine tuin, een forse investering vragen: een heuse glazen 
kas. Marianne geeft verder aan: “Streven is dat er geen energie 
zomaar de wijk uit verdwijnt. Niet in mensen en niet in materia-
len. Dus graag maken we gebruik van de ‘energie’ die al in de wijk 
is. Denk aan keukenafval (schillen) voor compost, een boom die 
helaas gerooid moest worden als hout voor de pizza-oven, of 
gereedschap dat niet meer nodig is.” Zo wordt de oude vloer van 
een van de buurtbewoners nu gebruikt als vloer voor het prieel in 
aanbouw. 

Bruisende 
stadsoase 
groeit  
verder

Woensdagnamiddag en  
het bruist in de StadsOase 
Spinozahof. Bijna honderd 
mensen komen na de werkdag 
hun groentepakket van 
Lekkernassûh ophalen.  
Het bruist er niet alleen,  
het is er ook heerlijk toeven  
in het groen en de avondzon. 

Corona heeft ook de StadsOase Spinozahof niet ongemoeid 
gelaten. De groepsactiviteiten, waaronder het samen koken en 
eten, kunnen nu maar beperkt doorgang vinden. Het is steeds 
weer zoeken wat mag en kan. Gelukkig kunnen de leden wel zelf 
tuinieren, helpen met onderhoud, de tuin bezoeken, een boek 
lezen, met een eigen laptop ‘(bijna)thuiswerken’ of hune yoga-
matje uitrollen. En thee drinken blijft natuurlijk altijd een optie. 

In de Oase is een tank van 3000 liter ingegraven om de tuin met 
regenwater te kunnen be-sproeien. Helaas staat de tank –na het 
droge voorjaar en tijdens de hittegolf– snel droog. Marianne:  
“We zoeken nog een krachtige waterpomp, zodat we water uit de 
gracht kunnen gebruiken”. Dus mocht je nog een pomp in de 
schuur hebben liggen, breng hem langs. Spinozahof maakt er 
graag gebruik van.  

Een andere wens die leeft is om op vaste tijden een gast-
man/-vrouw in de Oase te hebben om mensen te verwelkomen 
en het reilen en zeilen uit te leggen. Marianne: “Het mooiste zou 
zijn als we deze vrijwilligers dan ook een vrijwilligersvergoeding 
kunnen geven.” Nu Spinozahof vijf jaar door kan, zijn er hopelijk 
ook sponsoren en fondsen die hieraan willen bijdragen. Het is 
prachtig toeven in deze groene parel in de buurt. En het is fijn dat 
ze blijven. Loop er vooral eens naar binnen om er zelf van te 
genieten. Je wordt vriendelijk ontvangen en rondgeleid.
~Lobke Zandstra

Word donateur / lid /  
vrijwilliger / wil je (soms) actief 
mee-helpen? Laat het weten! 
Lidmaatschap kost € 25,00 
voor 2020. 
 
Breng je GFT-resten.  
Lees svp goed wat er wel en 
niet gewenst is: geen citrus-
vruchten bijvoorbeeld.

En dan nog een bijzondere 
oproep: heb je kennis van 
medicinale kruiden en wil je je 
handen uit de mouwen steken? 
Deel deze dan met de Spinoza-
hof om de kruidentuin te 
verbeteren: 
stadsoasespinozahof@gmail.com
stadsoasespinozahof.nl

Wil je meedoen met de 
StadsOase Spinozahof ?

De zomer van 2020 is inmid
dels voorbij. Hij gaat de 
boeken in als saai, heet en 

rellerig. Die dingen hangen met 
elkaar samen, vermoed ik.  
 
Ik kwam daarop door het nieuwe 
boek De rat van Amsterdam van  
Pieter Waterdrinker, dat ik las bij 
hoge temperaturen. 
 
De hoofdpersoon van dit schurende 
boek, de geïmmigreerde Let Ruben 
Katz, werkt bij de Nationale 
Armenloterij, naar het sterk uitver
grote voorbeeld van de 
Postcodeloterij. De leiding (de 
“ratten”) verrijkt zichzelf schaamte
loos onder het mom van geldinzame
ling voor goede doelen. Niemand 
grijpt in, omdat de loterij met zijn 
sponsoring van goede doelen in het 
gat springt van door de overheid 
verwaarloosde taken: zorg voor 
jongeren, armen, gehandicapten, 
dieren, natuur en zo meer. Een mooi 
liefdesverhaal is het trouwens ook, 
maar daarvoor moet je het boek zelf 
maar lezen. 
 
Dichtbevolkt 
Een centraal punt van Waterdrinker 
is dat de overheid door te bezuinigen 
op belangrijke taken het onheil over 
de samenleving afroept. Precies dat 
signaal gaf ook Harrie van der Louw, 
directeur van Theater De Vaillant, in 
een open brief naar aanleiding van de 
zomerse rellen bij onze buren van de 
Schilderswijk. Hij keurt het open
draaien van brandkranen, afsteken 
van vuurwerk en agressie tegen de 
politie af. Maar hij wijst er ook op dat 
in dichtbevolkte wijken als de 

Positief 
actief

Column

Vries
Kool

Schilderswijk met veel armoede, 
werkloosheid en kleine woningen, 
extra initiatieven voor de jeugd 
nodig waren: activiteiten om juist 
deze zomer de energie positief te 
richten. Met andere woorden: 
houd ze bezig voordat de geest uit 
de fles is en de ME door de straten 
rijdt. Overigens viel mij op dat van 
de opgepakte jongeren meer dan 
de helft van buiten de wijk kwam 
om hier eens even lekker mee te 
rellen. 
 
In onze Stationsbuurt ging onder
tussen het kleinschalige ‘Den Haag 
viert de zomer’ volgens plan door: 
een kleinschalig muziekevene
ment dat ook onder de strenge 
Covidregels mogelijk was. Het is 
maar een voorbeeldje van hoe het 
ook kan. Minder kleurcodes, 
afgelastingen, looproutes, preken 
en handhaving. En meer klein
schalige activiteiten die wel 
kunnen op het gebied van muziek, 
sport en ander vertier. Heeft er 
iemand ideeën? Aan de slag ermee. 
Tot er een vaccin is uiteraard, want 
dan…
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In dezelfde dagen wordt 
voor de tweede keer een 
bom geplaatst bij een 
reisbureau aan de Hoef-
kade. De eigenaar heeft 
een criminele zoon, naar 
het schijnt. Diverse 

mensen slapen er doorheen, maar een 
bewoner van de Wolterbeekstraat niet: 
“Toen we het achterraam openden om 
te kijken hing de rook al zo’n beetje 
boven het Zieken...” Ook een spandoek 
bij de Doubletstraat (“100 man in de 
kroeg geen probleem, maar niet 1 op 
1”) trekt even de aandacht, maar 
daarna gaat de meeste aandacht weer 
naar de afsluiting van de Hoefkade. 

Belichting is ook het onderwerp 
van een brief van wethouder 
Bredemeijer over de (te felle) 
belichting van de Avenue 
Culinaire. Hij begint zijn brief 
met een historisch betoog over 

stadsverlichting en wat daar allemaal bij komt 
kijken, om uiteindelijk te concluderen dat de 
verlichting waarvoor na ampel beraad is gekozen 
ondanks de bezwaren van omwonenden (“bouw-
plaatsverlichting”) gehandhaafd wordt. Het verrast 
de buurtbewoners niet, maar zoals een van hen 
aangeeft: “LED it be oranje blijft t streven.” 
Het toiletgebouwtje op het Huijgenspark dat er nu 
echt komt kan wel weer op steun rekenen, al is nog 
afwachten of de vele parkplassers er gebruik van 

gaan maken. 

De vernieuwing van de verlich
ting langs de Bierkade, de 
Dunne Bierkade en het 
Groenewegje houdt de gemoe
deren bezig. De buurt vond de 
geplande witte ledlampen te wit 

en sfeerbedervend voor de historische gebouwen 
en de horeca. In 2019 was de toezegging nog dat de 
gemeente er met de buurt uit moest komen. 
Overleg ten spijt, meldde wethouder Bredemeijer 
eenzijdig aan ondernemers en omwonenden per 
brief vast te houden aan de witte verlichting. Veel 
buurtbewoners waren en zijn het er niet mee eens, 
ook omdat er een alternatief voorhanden is. Vanuit 
de buurt is een Haarlemse ledfabrikant in de arm 
genomen. Uit eerste metingen van de verlichting 
die dat bedrijf kan leveren, blijkt dat sfeerverlich
ting binnen de randvoorwaarden van de gemeente 
(veiligheid, kosten) mogelijk is. Waarom de wet
houder hier niet aan wil, is niet bekend. Hopelijk 
ziet hij op tijd het licht.

Het was een bewogen zomer in en rond 
de Stationsbuurt: afsluiting van de 
Hoefkade, rellen, protesten, discussies 
over verlichting en de toegankelijkheid 
van de perrons op Hollands Spoor, naast 
ook veel zomerse aangelegenheden.  
 

De zomer van  
2020 in meer dan 
duizend appjes

Op 17 juni worden er tekstkar-
ren geplaatst die automobi-
listen op de gewijzigde 

verkeerssituatie wijzen. De discussie 
gaat dan enkele tientallen appjes over 
wat de tekst zou moeten zijn en hoe 
automobilisten in de toekomst naar 
de Schilderswijk zouden moeten 
rijden. Bewonderens waardig, ook in 
de weken erna, is hoe diepgaand 
sommige buurtgenoten onderzoek 

doen naar de verkeerssituatie 
rond de Schilderswijk en welke 
routes optimaal zijn om ver-
keersproblemen te vermijden.

Op 22 juni is de afsluiting een feit. 
Veel leden van de appgroep doen 
verslag van de chaotische eerste 
dagen: “Op Groenewegje al iets 
rustiger. Gisteravond veel gefrustreer-
de ‘ik probeer nog ergens een gaatje te 
vinden’-racers. Sommigen proberen 
in slalom om de betonblokken heen 
te rijden om toch rechtdoor te rijden 
naar het station.” Terwijl het in de 
Stationsbuurt rustiger wordt, ver-
schijnt al op 24 juni een artikel in het 
AD: “Automobilisten balen als een 
stekker van afsluitingen.” 

Minder leuk wordt gevonden dat bewo-
ners de Slijpmolen steeds weer een paaltje 
slopen om ongestoord naar de 
Stationsbuurt te kunnen rijden. Op 30 
juni gebeurt dat al voor de zoveelste keer 

en ook in de weken erna verdwijnt het paaltje 
regelmatig. Bij het Oranjeplein blijft het paaltje 
staan, maar schuift men met hekken. Het wachten 
is op een structurele oplossing. Datzelfde geldt voor 
de Doubletstraat. Als op 1 juli onverwachts de 
sexwerkers weer aan de slag mogen, neemt de 
parkeerdruk en het autoverkeer in de wijk flink toe, 
schrijven de appgebruikers al op 3 juli. Met de vraag 
erbij of we parkeren misschien “alleen voor vergun-
ninghouders” kunnen maken in de Stations buurt.

Op 12 juni wordt in de buurt 
een flyer bezorgd dat op 22 
juni 2020 om 7.00 uur, na 
jarenlange voorbereidingen, 

de Hoefkade en nog enkele straten 
worden afgesloten voor doorgaand 
verkeer. In de appgroep worden ideeën 
uitgewisseld voor een anderhalvemeter-
borrel bij de pollers die het verkeer 
tegenhouden. In de Van der Duynstraat 
vieren bewoners daadwerkelijk de 
afsluiting, in de verwachting dat er 
minder sluipverkeer door de straat komt. 

Op 3 juli ook aandacht 
voor Roseval –een nieuw 
koffietentje op het 
Wagenplein– zoals er later 
in augustus ook aandacht 
is voor Evita, de nieuwe 

ijssalon aan de Wagenstraat, waarvan 
vooral de smaak bloedsinaasappel 
wordt geprezen. En voor de pakketten 
met in de streek geteelde biologische 
groente van Lekkernassûh, die elke 
woensdagavond te koop zijn bij de 
Spinozahof. De patisson in dat pakket 
leidt later in augustus bij een buurtbe-
woner tot vragen over de 
bereidingswijze.

Op 6 juli staat een 
volgend artikel in het 
AD: “Schilderswijk 
schrikt van afsluitingen 
en komt in opstand.”  
Er komen ook voor-
standers van de afslui-
ting van de Hoefkade aan het woord, 
maar in de app maakt men zich toch 
zorgen over het effect. De afsluiting 
wordt toch niet weer ongedaan 
gemaakt? Niet onterecht, want het 
artikel is de opmaat naar raadsvragen 
en een heuse betoging van boze 
Schilderswijkers na een oproep door 
Richard de Mos en consorten, waar 
later DENK en de Islam Democraten 
zich bij aansluiten. Een buurtgenoot 
treft ook Schilderswijkers met een 
ander geluid: “Gisteren sprak ik een 
horecaondernemer met zaak bij het 
station en een bevriende horecaon-
dernemer uit de Schilderswijk. Beiden 
blij met minder auto’s. Zij zien kan-
sen. Hoefkade als voetgangerszone 
bijvoorbeeld.” 

Tussen alle verkeersissues door is er ook 
aandacht voor klein geluk. De kat van 
een bewoner aan de Wolterbeekstraat 
was al anderhalf jaar vermist. Op 6 juli 
wordt hij gebeld door de dierenambu-
lance. Het dier was gevonden op de 

Naaldwijksestraat, hemelsbreed 20 meter verderop, 
waar hij volgens buren de afgelopen jaren verbleef 
en af en toe werd bijgevoed. Zijn baasje had hij al 
die tijd kennelijk niet gemist.

Op 10 juli komt het  
AD ook naar de Van  
der Duynstraat om daar 
het relaas van Stations-
buurters te horen die 
blij zijn met de afslui-
ting van de Hoefkade.  
Op weg naar de protest-
mars van 16 juli maken 
diverse buurtgenoten  
zich zorgen of er geen  
wij/zij-gevoel ontstaat  
tussen Stationsbuurt en 
Schilderswijk. Er is begrip 
voor sommige Schilders-
wijkers voor wie de maatregelen verve-
lend uitpakken. Ook is er vrees dat de 
mars uit de hand loopt. Dat wordt 
gelukkig gelogenstraft. Enkele buurtge-
noten doen verslag in de appgroep: “Het 
verkeer staat weer vast als vanouds. 100 
mensen, denk ik. Veel politie. De sfeer 
was echter heel gemoedelijk.” Ook 
politieke actie loopt voorlopig op niets 
uit. Nida probeert de maatregelen nog 
een keer op de agenda van de gemeente-
raad te krijgen, maar op dat moment lukt 
dat niet. Pas na het zomerreces kan er 
verder over worden gepraat.

Op 20 augustus vindt 
de vreedzame mars 
plaats door de 
Schilderswijk tegen de 
onrust en de rellen van 
de laatste weken. Ook 
Stations buurters 
nemen deel om de Schilderswijk een 
hart onder de riem te steken, waarmee 
de eerste twee maanden van de 
meteorologische zomer met een 
positieve noot tot een einde komen.
~Vries Kool

 

Verkeers 
afsluiting

Koffie, ijs  
en groente

Begrip

Vreedzame 
mars

LED it  
be  

oranje

Fel 
debat over 
licht op de 

gracht

Voor en 
tegen

Klein 
geluk

Bom

Parkeer
druk

Bewonersorganisatie Buurtstation heeft een 
appgroep, waarin bestuursleden en in de buurt 
actieve buurtbewoners informatie uitwisselen. 
Normaal is het een vrij rustige appgroep, maar 
alleen al tussen 21 juni en 21 augustus verschenen 
er zo’n 20 apps per dag, 1.083 in totaal. Dit was  
de zomer van 2020 aan de hand van apps:

Flyer 

Interesse om ook actief te worden of betrokken te zijn bij de 
buurt? Stuur een mailtje aan info@buurtstation.nl, of 
abonneer je op de nieuwsbrief via www.buurtstation.nl. 

Een nieuw fenomeen  
is de augustushitte.  
Na eerste meldingen 
van waterpret met een 
brandkraan dringt ook 

tot de appgroep door dat het niet leuk en 
verantwoord is als brandkranen in groten 
getale worden opengezet. Het is de start  

van een paar uiterst onrustige nachten in  
de Schilderswijk, die uit de hand lopen, 
mede door de inbreng van relschoppers  
van buiten tot aan Antwerpen toe. Aan  
de Stationsbuurt gaan de rellen groten  
deels voorbij, maar steun is er wel voor een 
groep Schilders wijkers die de positieve 
kanten van de Schilderswijk wil belichten. 

Waterpret
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Blije Berichten 
Gedichten 
Buurtbewoner Mariska van Andel is na de zomer 
begonnen met het geven van gedichtenworkshops 
in de Stationsbuurt. Zij en haar typmachine zijn het 
hele najaar vaak op straat te vinden, om jouw 
bericht voor de wijk op te halen. Samen met bewo
ners zal Mariska een bundel ‘Blije Berichten 
Gedichten uit de Stationsbuurt’ vormgeven, 
waarmee alle positieve boodschappen de wijk in 
gestuurd worden. Doe jij mee?

Schrijf over je buren, over je wens voor de wijk of 
waar je blij van wordt. Zet je gedachte om in een 

gedicht en stuur deze naar k.gans@zebrawelzijn.nl, 
of sluit aan bij de activiteiten van Mariska bij jou in 
de wijk. Ook bij ‘de Overkant’ aan het Huijgenspark 
kan gedicht worden. Daar staat een typmachine 
voor je klaar. Wellicht heb je gehoord over dit 
project en/of een flyer ontvangen. Hierin staat dat  
2 oktober de bundel gepresenteerd gaat worden en 
een winnaar gekozen wordt. Dat is veranderd:  
2 oktober wordt nu een tussentijdse presentatie. 
Daarna kun je dus ook nog meedoen!
Kom dus 2 oktober naar de presentaties en laat je 
inspireren door de mensen die hun bericht voor de 
wijk al omgezet hebben in een gedicht. Natuurlijk 
kun je er ook terecht voor een lekker hapje, drankje 
en een gesprek met je buur. Mail naar Kersten  
(k.gans@zebrawelzijn.nl) met je gedicht en om op 
de hoogte te blijven van de locatie van 2 oktober.

Jeronimus (50) maakt een onderscheid 
tussen z’n werk en z’n kunst. “M’n werk is 
fotograaf, ik werk daarvoor in opdracht en 

vaak voor de overheid. Ik breng er maatschap-
pelijk vraagstukken mee in beeld. Samen met 
de klant kom ik tot een idee en die werk ik uit. 
Mijn kunst is complexer en kent meer gelaagd-
heid. Hierin ben ík de opdrachtgever. Veel 
creatie leg ik ook in de nabewerking. Ik probeer 
intrigerende beelden te maken van vreemde 
situaties.” 
Als kind al wist Jeronimus dat hij kunstenaar 
wilde worden. “Mijn vader was het ook, kunst 
was dus altijd aanwezig in huis. Hij was schilder 
en had op de Haagse academie gezeten. Co 
Westerik was er onder anderen z’n docent.  

Het maakte het voor mij vanzelfsprekend om 
ook naar de academie hier in Den Haag te 
gaan. Toch bleek na het eerste jaar een switch 
naar de Rietveld Academie in Amsterdam een 
betere keuze. Hoewel ik op beide academies bij 
andere afdelingen zat dan Fotografie, bleef dit 
toch mijn favoriete medium.”
 
Ruimte en groen
Inmiddels is Jeronimus 25 jaar fotograaf/
kunstenaar. Sinds 3 jaar woont hij in de Van der 
Duynstraat. “Ik weet nog goed dat ik lang 
geleden een keer te gast was in de St. Jozef-
school, hier aan de overkant. De kunstenaars 
die het pand gebruiken gaven er een feestje. 
Het was de eerste keer dat ik de Stationsbuurt 

als woonwijk zag. Daarvoor reed ik er enkel 
doorheen om naar het station te komen. Ik 
vond de straat meteen geweldig. Jaren later heb 
ik in heel korte tijd dit fijne huis gevonden. Ik 
stond op het station en had net de pech een 
internationale trein gemist te hebben. De 
volgende zou pas over een uur gaan en tijdens 
een wandeling om de tijd te doden, zag ik het 
te koop staan. Het was echt een geluk en een 
paar dagen later was de koop al rond.”
“Ik vind dat de straat sindsdien alleen maar 
mooier is geworden. Door de groenbakken 
rond de bomen, die zo goed georganiseerd zijn 
door de mensen van LusthofXL. En ook 
doordat de straat nu veel minder doorgaand 
verkeer kent.” Ruimte en groen in de buurt zijn 

Jeronimus 
van Pelt

Jeronimus van Pelt maakt foto
grafische portretten. In zijn werk  
is de fascinatie voor de mens  
–en hoe deze zich verhoudt tot 
bepaalde omgevingen en situaties– zichtbaar. 
Maar hoe beweegt deze creatief zich eigenlijk 
zelf in zijn Stationsbuurt?

voor Jeronimus dan ook erg belangrijk. “In 
het begin van de coronatijd werden veel 
opdrachten afgezegd. Toen heb ik mijn tuin 
aangepakt. Van een betegelde woestijn heb 
ik een groene oase gemaakt, inclusief moes-
tuin, die ik nu samen met buren onderhoud.”

Voorloper 
Mooiste plek van de buurt is voor hem het 
Huijgenspark, vanwege de cafés en de 
levendigheid. “Ik raak er zeker geïnspireerd 
door. Als ik door de Stationsweg loop dan 
voel ik me als in Parijs. Er leven zoveel 
verschillende soorten mensen met elkaar. 
Hoger- en lageropgeleid, jong en oud en met 
veel verschillende etnische achtergronden. 

En kijk eens hoe goed dat gaat! Soms denk ik 
weleens dat de buurt een voorloper is, van 
hoe veel meer Nederlandse steden en buur-
ten eruit zullen gaan zien. En zelfs wanneer 
het niet helemaal goed gaat samen, dan heeft 
het nog mijn voorkeur. Dat het soms wringt 
hoort er ook bij, het is tenminste niet hele-
maal gepolijst hier.” Binnenkort maakt onze 
buurt onderdeel uit van een van Jeronimus’ 
kunstprojecten. “Ik wil er nog niet te veel 
over vertellen want de plannen zijn allemaal 
nog in de maak. Wat ik wel kan zeggen is dat 
buurtbewoners, als echte modellen, er een 
rol in zullen spelen.”
~Dennis Koot
www.jeronimusvanpelt.nl

Het verhaal van de haard ‘life’ voor het 200-jarig 
jubileumboek van studentenvereniging Minerva

links: Vanitas, een grootse stapeling der spullen 
voor het 200-jarig jubileumboek van studenten-
vereniging Minerva

Ministerpresident Mark Rutte met hulphond 
Pietje in de statenzaal op het Binnenhof. Mark 
Rutte: “Zeg Piet, wat vind jij nou van het kapsel 
van president Trump?

“Als ik door 
de Stations-
weg loop  
dan voel ik 
me als in 
Parijs” Meer groen 

voor Slijpmolen 
en Gortmolen 
In april dit jaar is bewoners van de Slijp-  

en Gortmolen gevraagd mee te denken aan  
verbeteringen van de omgeving. Hieruit  
kwamen veel enthousiaste ideeën, en het was 
overduidelijk dat iedereen meer groen in de  
straten wilden zien. Er komen een aantal met 
hekjes omringde groenperken. Dit najaar al te zien!
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HEKWERK: U KIEST UIT A OF B

Om alle drie de vakken komt een hekwerk van 40 cm hoog. 

Hekwerk A: Het ziet er vriendelijk en open uit. De beplanting 

kan er goed door en er omheen groeien. Het zorgt ervoor dat 

honden erlangs geleid worden. 

Hekwerk B: Een dichter hekwerk, waar de beplanting meer in 

'opgesloten' zit. 

Hekwerk B

Hekwerk A

tel: 06 38789529

info@moniquerijksen.nl
www.moniquerijksen.nl

schaal: 1:500

datum: 08-04-2020

De straat is zodanig getekend dat alleen de nieuwe 

verkeersmaatregelen zichtbaar zijn die betrekking 

hebben op dit plan.

Slijpmolen, Den Haag
Situatie tekening met de bloemperken

BLOEMPERKEN - BEPLANTINGSVAKKEN

Er komen twee bloemperken van 2,4 x 17,8 meter groot en een vak, rondom de 

grote boom, van 4,5 x 4 meter. Eén van de twee smalle en lange boemperken is 

rondom de drie sierappelbomen (Malus toringo). Het andere bloemperk loopt 

evenwijdig met de gevel, 2m er vandaan. Daarin staat één sierappelboom die 

verplaatst wordt. De bomen gaan één geheel vormen met de planten/bloemen.

Bloemperk 1

Bloemperk 3

Voor invulling van de bloemperken, 

zie de twee beplantingsvoorstellen.

Bloemperk 2
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In het volgende nummer van deze krant maken we 
kennis met Arnoud van Aalst, directeur van 
Museum Rijswijk en enthousiaste bewoner van de 
Stationsbuurt. Momenteel zijn in het museum 
meer dan 60 vrijwilligers actief, ook uit de 
Stationsbuurt. In december meer over zijn passie-
voor de buurt.

______________________________________________
Coronahulp door Stationsbuurters
Heeft u behoefte aan praktische hulp in coronatijden, 
bijvoorbeeld omdat u binnen moet blijven? Buurtstation 
bemiddelt tussen hulpvragers en helpende buurtbewoners. 
Om bijvoorbeeld boodschappen te halen of de hond uit te 
laten. Meld u aan via:  
buurtstation.nl/
stationsbuur-helpt-stationsbuur-coronahulp

WWiijj kkkkrraanntt     HHOOLLLLAANNDDSS  SSPPOOOORR  ookktt oobbeerr   22001199   

 

MMeeeewweerrkkeenn  aaaann  wwiijjkkkkrraanntt  HHoollllaannddss  SSppoooorr??    
 

Zou je als buurtbewoner willen meewerken 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 zelf-
standig en ongedwongen vier keer per jaar wijknieuws vergaren en 
schrijven. 
 

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

LLaasstt  vvaann  hheett  lliijjff  ((rruugg,,  sscchhoouuddeerrss))??  
EEeenn  vvooll  hhooooffdd??  DDrruukk,,  mmooee??  

AAlltitijjdd  mmaaaarr  ddoooorrrreennnneenn??  
PPrroobbeeeerr  eeeenn  lleess  HHaarraa--oo--YYooggaa  eenn  kkoomm  ttoott  eeeenn  ddiieeppee  
oonnttssppaannnniinngg,,  eerrvvaaaarr  rruusstt  iinn  jjee  hhooooffdd  eenn  eeeenn  lliijjff  mmeett  
rruuiimmttee  eenn  eenneerrggiiee..  CCrreeëëeerr  ddaatt  mmoommeenntt  hheelleemmaaaall    

  

Hara-o-Yoga is gericht op de natuurlijke stand van je 
lichaam waarin het zich automatisch gaat ontspannen. 
Wat je ook in je dagelijkse leven zal merken! Deze na-

tuurlijke stand wordt bereikt door versterkende en los-
makende oefeningen, ontspanning en bewustwording.  
 

LLooccaatitiee: Klas2B in de Barthkapel, Brouwersgracht 2k  
IInnffoo: www.klas2b.nl of tel 070 7533509 

vvoooorr  jjeezzeellff  mmeett  eeeenn  uuuurr::  

 Jouw bedrijf 
onder de 
aandacht 
brengen van de 
Stationsbuurt?
Heb je een bedrijf in de Haagse 
Stationsbuurt of wonen je klanten 
er, dan is adverteren in de 
vernieuwde wijkkrant Hollands 
Spoor misschien iets voor jou

Hollands Spoor 
is een door 
vrijwilligers 
gemaakte  
krant met  

een oplage van 4.000 exemplaren  
die huisaanhuis wordt  
verspreid. De krant is recent  
geheel vernieuwd en ziet er 
professioneel uit

Adverteren kan al vanaf € 35 per nummer. Interesse? Neem contact 
op met de redactie via HS@buurtstation.nl voor meer informatie

Perron opgangen 
Hollands Spoor
Wanneer u deze krant op uw deurmat vindt, is 

zeer waarschijnlijk de reizigerstunnel van 
station Hollands Spoor richting Laak geopend. 
Grote vraag is of de trappen naar de perrons vanuit 
de fietstunnel wel of niet dichtgaan. Als het aan 
wethouder Revis ligt gaat die geplande sluiting 
gewoon door. ProRail houdt zich de laatste tijd wat 
op de vlakte, maar was lange tijd voorstander, net als 
de NS. Ronduit tégen afsluiting zijn veel bewoners, 
de bewonersorganisaties in Laak en Stationsbuurt, 
studenten van de Haagse Hogeschool en het 
Mondriaan College, diverse partijen in de gemeente-
raad, de OV Ombudsman, de Fietsersbond Den 
Haag en reizigersvereniging ROVER. 

Burgemeester  
op De Gracht
Culinaire ondernemers aan de Dunne Bierkade, 

Bierkade en het Groenewegje willen onder de 
naam ‘De Gracht’ de concurrentie aangaan met het 
Plein en de Grote Markt. “We willen meer reuring op 
de kade”, zegt Arjan Spruit (Eten bij Werelds). Ze 
organiseren gezamenlijke evenementen en acties 
waaronder ’Proef de Gracht!’, een cadeaubon voor 

een culinaire driegangenwandeling langs de horeca. 
Burgemeester Van Zanen was nog geen maand in 
functie en kwam al langs om te proeven. “Een héél 
leuk stukje Den Haag”, concludeerde die. Wanneer 
de kades autoluw worden gemaakt en er een echte 
‘terrassenpromenade’ ontstaat, zoals bewoners en 
ondernemers willen, wordt het er alleen maar nóg 
leuker.
https://www.facebook.com/degracht/ 
https://www.degrachtdenhaag.nl/proefdegracht
bron: DenHaagFM.nl

Museum 
Rijswijk en 
Stationsbuurt 
Tot 15 november is in Museum Rijswijk de 

Papier Biënnale te zien met als (zeer toepasse-
lijk) thema ‘Thuis’, met onder meer interessant werk 
van oud-buurtbewoner Quentley Barbara. In 2021 
is er de Textiel Biënnale (26 juni–14 november), een 
internationale tentoonstelling van hedendaagse 
beeldende kunst waarin textiel de hoofdrol speelt. 
Kunstenaars die werken met textiel als hoofdmate-
riaal en geëngageerd zijn met het thema voedsel, 
kunnen zich voor 1 oktober 2020 opgeven:  
www.museumrijswijk.nl. 
 

DENNIS KOOT
GRAFISCH ONTWERP
WWW.KOOT.NU 


