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Groene energie in de Stationsbuurt
Er komt een
collectief zonne-
dak op sporthal
Oranjeplein.
Bewoners van de
Stationsbuurt kunnen meedoen voor
100% groene energie
uit eigen wijk.

“A

ls je zelf thuis geen
zonnepanelen kan
nemen, omdat je huurt of je dak
niet geschikt is, kan je toch
duurzame stroom opwekken en
je krijgt er nog een goed rende
ment voor ook”, zegt Hannah
Witteveen. Zij is ‘dakenjager’ en
projectmanager voor Haagse
Stroom, een coöperatie die zich
inzet voor lokaal opgewekte,
schone energie.
Er komen in totaal 550 nieuwe
zonnepanelen op het dak van de
sporthal Oranjeplein. De investe

ring bedraagt ongeveer € 300 per
paneel en is met een rendement
van tot 5% een stuk hoger dan als
het op je bankrekening blijft
staan. Er wordt nog gekeken naar
het deels gebruiken van bankfi
nanciering, waardoor het rende
ment nog hoger zal zijn.
Doe mee!
“Iedereen die in de buurt van de
sporthal woont, kan meedoen.
Ook huurders en ondernemers
kunnen investeren in zonnepa
nelen en zo profiteren van de

voordelige, 100% groene stroom.
Zij moeten dan wel een kleinver
bruikersaansluiting hebben”,
aldus Hannah Witteveen.
Met postcode 2515 komt iedereen
in de Stationsbuurt in aanmer
king. Meld je aan om op de
hoogte te blijven: je zit nog
nergens aan vast. Voor de zomer
van 2021 moeten de zonnepane
len er liggen.
Meer info en aanmelden:
www.haagsestroom.nl
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Van het bestuur
van bewoners
organisatie
Buurtstation
De eerste afvalbakken zijn alweer
opgeblazen, dus dan weet je het wel:
het jaar zit er weer bijna op.

H

et was een bijzonder jaar; sommi
ge bewoners zagen elkaar inten
siever wegens coronahulp of bij het
(weer) rechtzetten van het, inmiddels
binnen Den Haag wereldberoemde,
paaltje bij de Slijpmolen/Gortmolen.
Maar wat me toch het meeste bijblijft is
dat we elkaar juist minder zagen:
bewonersorganisatie Buurtstation kon
maar weinig bijeenkomsten organise
ren. De Lentereceptie, de vrijwilligers
bedankbijeenkomst en het merendeel
van de Leefbaarheidsoverleggen zijn
helaas niet doorgegaan. Enorm jammer
dat we belangrijke en urgente onder
werpen als verkeersveiligheid niet in
samenwerking met de gemeente, politie
en anderen een stap verder hebben
kunnen brengen.
Andere zaken lopen ondanks corona
gelukkig wél door: de werkgroep CID is
goed op stoom en is klaar voor de start
van de échte participatie. Tenminste,
als de gemeente daar binnenkort nou
eens echt een start mee maakt. Hopelijk
weten de ‘jonkies’ in het college, wet
houder Mulder en wethouder Balster,
hier nu echt werk van te maken.
De werkgroep Oranjeplein is, samen
met Zebra Welzijn en de gemeente,
druk bezig om te komen tot een gedra
gen plan voor een nieuwe, groenere
inrichting van het Oranjeplein. In het
Huijgenspark wordt door bewoners
samen met de spelbeheerder van
stadsdeel Centrum gewerkt aan plan
nen voor herinrichting van de speel
tuin. Van beide trajecten worden in

2021 de eerste resultaten verwacht. Een
mooi vooruitzicht!
In de eerste helft van 2021 zullen ook
de plannen voor de herinrichting van
de Hoefkade concreter worden. De
inbreng van bewoners is ook bij dit
traject belangrijk: ‘ons’ stukje Hoefkade
is nu een inspiratieloze asfaltstrook
zonder noemenswaardig groen.
Hopelijk ontstaat volgend jaar met
inbreng van bewoners uitzicht op een
groenere en verkeersveiligere
Hoefkade.
Kortom, ondanks de ‘donkere dagen’
waar we nu middenin zitten, is er
genoeg om naar uit te zien. Buurt
station draagt graag bij aan de verdere
ontwikkeling van de wijk, maar kan dit
niet zonder actieve betrokkenheid van
bewoners bij specifieke activiteiten en
onderwerpen. En ook in het bestuur is
inzet vanuit de wijk nodig. Volgend jaar
trekken Saskia, Lucienne en Maarten
de kar, maar hulp is wenselijk. Omdat
we streven naar een vijfkoppig bestuur
zijn we op zoek naar liefst nog twee
extra bestuursleden. Laat het weten als
je interesse hebt; we maken graag
kennis met je; mogelijk eerst online
maar hopelijk snel ook weer innut ech.
Namens het bestuur, met vriendelijke
groet,
Nol Witte voorzitter

Buurtstation is op maandag 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 buurtbewoners 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
Stationsbuurtbewoner
die zich wil inzetten voor
doelen en/of activiteiten
van het Buurtstation is
hierbij van harte welkom.
Aanmelden:
info@buurtstation.nl
Leefbaarheidsoverleg
Het Buurtstation organiseert vijf keer per jaar het
Leefbaarheidsoverleg.
Buurtbewoners kunnen
ideeën of klachten over de
leefbaarheid van de
Stationsbuurt direct
bespreken met elkaar,
gemeenteambtenaren,
de wijkagent of de
woningcorporaties.
Data overleg 2021
27 januari en 31 maart,
19.30-21.00 uur.
Onder voorbehoud van
corona: hou de website
in de gaten.
www.buurtstation.nl/
leefbaarheidsoverleg
-stationsbuurt
Wijkmedia
Blijf op de hoogte over het
Buurtstation en ontwikkelingen in de Stationsbuurt:
• www.buurtstation.nl.
• twitter.com/buurtstation
• facebook.com/
2buurtstation
• instagram.com/
buurtstation
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Marja van Tol
verlaat
Stationsbuurt

Actie voor kinderen
in Syrië

D

e afgelopen jaren was
Marja van Tol een be
langrijke ‘ingang’ naar de
gemeente. Sinds 2015 hield
zij zich voor de Stationsbuurt
bezig met welzijn, jeugd en
participatie. Eind 2020 is haar
pensioen aangebroken. Marja
werd begin 2019 door deze krant geïnterviewd. Ze
roemde de tolerantie en het ondernemend vermogen
in de wijk. “Het Huijgenspark, Lusthof, de bewonersor
ganisatie en de verschillende activiteiten die vaak door
bewoners zelf zijn geïnitieerd”, vermeldde ze. “Ook de
bewoners van de Jan Blankenstraat en Kraijenhofstraat
raken meer betrokken.” Haar conclusie destijds: “De
Stationsbuurt is allang geen probleemwijk meer.”
Haar functie wordt nóg belangrijker, verwachtte ze.
Signalen uit de buurten worden belangrijker voor het
stadhuis. “Bewoners moeten goed geïnformeerd
worden en meepraten over bijvoorbeeld de ontwikke
lingen rond het Central Innovation District.” Haar
opvolger zullen we hier zeker aan herinneren.

30.000 euro
voor de buurt

O

nze buurt krijgt van de gemeente € 30.000 om
zelf te besteden. De gemeente doet dit vanuit de
gedachte dat bewoners het beste weten wat er nodig is
in hun wijk, en daar ook de beste ideeën voor hebben.
Onder de naam ‘Stationsbuurt Begroot’ kunnen
bewoners hun plannen indienen en er zelf over stem
men. Houd de wijkmedia (zie pagina 2) in de gaten om
op de hoogte te blijven. Alvast inspiratie opdoen?
Kijk dan op www.statenkwartierbegroot.nl.

Nieuw bestuurslid: Maarten Geel

M

ijn naam is Maarten Geel
en ik woon met mijn
vriendin Selma en mijn zoon
Dorian (5) alweer tien jaar met
veel plezier in de Stationsbuurt in
Den Haag. Inmiddels ben ik
behoorlijk ingeburgerd in de wijk
en heb ik al veel mooie ontwikkelingen mogen meemaken, waaronder natuurlijk de vernieuwing van de Stationsweg. De komende tijd wil ik me als
bestuurslid van het Buurtstation nadrukkelijker bezighouden
met de ontwikkelingen in de wijk en daaraan actief mijn
steentje bijdragen. Ik vind het belangrijk om het in de wijk met
z’n allen prettig te hebben. Graag kom ik in contact met mijn
mede-wijkbewoners om mijn wijk nog aantrekkelijker te
maken. Ik hoop u dan ook graag snel te ontmoeten!
Lucienne de Roos en Saskia Engelen zijn de
andere twee bestuursleden van bewonersorganisatie
Buurtstation. Zij waren dat ook in 2020 al; Maarten
Geel is als nieuw bestuurslid verkozen tijdens de
bewonersavond van 25 oktober.

Team Nisaa Atfal (vlnr: Gerrie, Lama, Jose)

Nisaa Atfal (Vrouwen voor Kinderen)
is een groep Syrische en Nederlandse
vrouwen uit de Stationsbuurt,
Schilderswijk en Rivierenbuurt.

W

e hebben elkaar leren kennen
via een taalmaatjesproject. Met
elkaar willen we ons inzetten om
kinderen die door de oorlog hun ouders
verloren te steunen. We werken samen
met het Molham Volunteering Team.
Een team opgericht door studenten
van Syrië. Dit Molham Team heeft veel
projecten om het leven in de vluchte
lingenkampen en grotendeels verniel
de dorpen en steden dragelijker te
maken. Nisaa Atfal ondersteunt
financieel de weeskinderen in het
noorden van Syrië (Idlib), wat nog altijd
een oorlogsgebied is. Zo helpen we het
Molham Team om de verjaardagen te
vieren van alle wezen die staan geregis
treerd. Met elkaar streven we ernaar de
kinderen vreugde te brengen op hun
speciale dag.
Feestdagenactie
Bestel Syrisch gebak. Maak uw keuze
uit ons home-made gebak (zie hier
naast). Mail of bel uw bestelling door
naar ons. We beginnen pas met bakken
als u uw bestelling heeft geplaatst. Dit
kan ook ná de jaarwisseling! Betaling
contant bij aflevering. De winst op het
gebak gaat naar de weeskinderen om
hun een speciale dag te geven als ze
jarig zijn. Natuurlijk kunt u ook recht
streeks doneren aan het Molham
Volunteering Team via
www.molhamteam.com/en/
campaigns/232.
nisa.atfal@gmail.com
06 84476283 (Lama)

Shabiyat
notenvulling
Per stuk € 3,50
Minimaal
10 stuks

Baklava
per kg € 15,00
Minimaal ½ kg

Halawt
Japen
Griesmeel,
mascarpone,
mozzarella,
karnemelkvulling
Per kg € 17,00
Besbousa
Griesmeel,
bloem, eieren,
pistache, kokos
per kg
(16 stukjes)
€ 8,00
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“De Stationsbuurt
is een optimistisch,
klein dorp”
Enkele buurt
bewoonsters tipten
mij voor deze
wijkkrant over
Arnoud van Aalst,
een van de bewoners
in het voormalige
‘Telegraafpand’,
hoek Stationsweg /
Huijgensstraat.
Zij zijn enthousiaste
vrijwilligers in
Museum Rijswijk,
waarvan Arnoud
directeur is.

T

oen de eerste lockdownperiode achter
de rug was en wij ons weer opmaakten
voor een nieuwe krant, had ik op een
vroege morgen in september een af
spraak met hem voor een interview. Het pand is
prachtig gerestaureerd. Een monumentale houten
trap leidt naar zijn appartement, precies op de hoek:
uitzicht op de Stationsweg en het Huijgenspark.
Zorgvuldig heeft Arnoud de ruimte voor ons
gesprek ‘corona-proof’ gemaakt. Hij aan de ene
kant en ik aan het andere eind van een lange tafel,
dicht bij een geopend raam. Als geen ander weet hij
hoe belangrijk het is om voorzichtig te zijn. Zijn
museum is weken gesloten geweest, net in de
periode waarop een grote tentoonstelling plaats
vond, ‘Precious Paradise’.
Arnoud is nu drie jaar directeur van het museum en
vindt het vooral belangrijk om goede, hedendaagse
beeldende kunst te tonen, met papier of textiel als
basis. Niet zozeer technische hoogstandjes of
anekdotische kunst vindt hij belangrijk, wel kunst
die iets losmaakt en je aan het denken zet. Als
voorbeeld noemt hij het werk dat nu op de Papier
Biënnale te zien is van Gianfranco Gentile, een
Italiaanse kunstenaar. Toen een Syrische vluchte
linge de tentoonstelling bezocht met haar
Taalmaatje, barstte ze in tranen uit bij het zien van
zijn werk. De afbeelding maakte iets in haar los, dat
ze niet eerder onder woorden kon brengen.

Heerlijke mix
Arnoud voelt zich in de Stationsbuurt zichtbaar
thuis. “Alles is hier op kruipafstand.” Hij woont er
sinds 2008: eerst op het Groenewegje en nu is hij
recentelijk hier komen wonen. Voorheen woonde
hij in de Archipelbuurt. “Maar daar was alles en
iedereen zó hetzelfde. De Stationsbuurt is een
heerlijke mix, ondernemers, bewoners, het is een
klein dorp en het straalt iets optimistisch uit.”
Iedereen doet zijn best en bewoners laten elkaar in
hun waarde, vindt hij. “Het Huijgenspark is welis
waar een minipark, maar zondags heerst er een
gezellige drukte. Nu in coronatijd is het de hele
week levendig. Het wordt goed schoongehouden
door de gemeente. De Marokkaanse mannen
komen er dagelijks bijeen, nu de moskee gesloten is.
Na afloop van hun samenzijn, waarbij er grote
hoeveelheden zonnepitten worden verorberd,
vegen zij alles weer keurig schoon.” “Ik vond de
concertjes in de zomerweekenden erg leuk qua sfeer
en programmering. Dit is het soort activiteit dat
past bij de omvang van het park. Geen grote evene
menten die worden omheind door grote hekwer
ken, maar gewoon simpel en zonder veel kabaal.
Buurtbewoners waarderen dat enorm, volgens mij.”
Ook de Stationsweg vindt Arnoud mooi opgeknapt.
Stoere materialen, de stoeprandteksten in alle talen,
grote bloembakken met mooie beplanting en
drempels om het verkeersluw te maken. “De drem
pels lijken echter te laag*. De straat wordt door een
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handjevol aso’s als een racebaan gebruikt. Dat geeft
veel geluidsoverlast en heeft een negatieve invloed
op het woongenot van veel bewoners en onderne
mers aan de Stationsweg. De lichtgevende verkeers
paal, waarop je kunt zien hoe hard je rijdt, gebruiken
sommige motorrijders om juist zo hard mogelijk
erlangs te rijden. Je zou eens in andere wijken of
andere steden kunnen kijken hoe ze daar het racen
voorkomen. Parkeren op een hoek van de straat is
helaas ook bij veel automobilisten favoriet. Ik
begrijp überhaupt niet dat je bedenkt om met
de auto naar de bakker te gaan.” Arnoud heeft de
website en app ‘Next Door’ binnen de Stationsbuurt
gepromoot en chat mee met medebewoners hoe de
wijk ervaren wordt. “Positief nieuws is dat er zich
steeds meer andere ondernemers vestigen aan de
Stationsweg.” Als voorbeeld noemt hij delicatessen
zaak Deli Argana, waarover eerder dit jaar al een
artikel in de deze krant verscheen. “Vader en zoon
runnen de biologische delicatessenwinkel met veel
verse producten en met zelfgemaakte koekjes die
veel te lekker zijn. Een aanwinst voor de buurt. Nog
meer variëteit in het winkelaanbod is heel erg
welkom. Ik heb de indruk dat een aantal onderne
mers best redelijk heeft gedraaid het afgelopen
halfjaar. Ik vond het zelf ook heel comfortabel om
alles om de hoek te kunnen kopen. De eetcafés zijn
volgens mij ook massaal op afhaal overgestapt om
overeind te kunnen blijven. Hopelijk is dat ook
gelukt. Ik ben trouwens heel benieuwd wat er met
het oude Mammoetpand gaat gebeuren!”

Foto: Lucinda Grange

element is dat de plafondconstructie
op alle verdiepingen behalve op
zolder, bestaat uit stalen balken. Dat
was voor het einde van de negentien
de eeuw heel uniek. Dat betekent dat
er inpandig geen dragende muren
zijn. Het pand bestaat nu uit een
kantoor op de begane grond met een
eigen ingang en drie appartementen
op 1-, 2-, en 3-hoog met een gezamen
lijke ingang. Door de vakkundige
restauratie heeft het pand zijn oude glorie terugge
kregen en is het weer een van de vele pareltjes in de
buurt geworden.

“Museum
Rijswijk
ligt dichter
bij de
Stations
buurt dan
het
Kunst
museum”

Telegraafpand in oude glorie
Arnoud heeft de directievoering gedaan van de
restauratie van het oude Telegraafpand en ontwierp
zelf de interieurs. Het pand was in de jaren ’50
degelijk verbouwd en diende decennialang als
kantoor van de Haagse redactie van De Telegraaf.
Toen De Telegraaf begon met het afstoten van
onroerend goed in het hele land, was dit pand op
een gegeven moment ook aan de beurt. Een huis
jesmelker met een zeer slechte reputatie bood
aanzienlijk meer dan een particuliere bieder. De
Telegraaf wilde het gunnen aan de particuliere
bieder omdat die er iets moois van wilde maken, met
name omdat het toch een beeldbepalend pand is.
De huisjesmelker nam daar geen genoegen mee en
spande een rechtszaak aan tegen De Telegraaf.
Daardoor vertraagde het verkoopproces behoorlijk,
maar De Telegraaf won en de huisjesmelker had het
nakijken. Het exterieur van het pand (1889) is
volledig in negentiende-eeuwse stijl
gerestaureerd door Wevers & Van
Luipen, een restauratiearchitectenbu
reau uit Utrecht. De kleuren, de
ramen, de deuren, de lijsten, alles
klopt weer. Nieuw is de hoogte van de
zolderverdieping. Die ging in zijn
geheel een meter omhoog, waardoor
op de hele zolderverdieping een
volwaardig appartement kon worden
gerealiseerd. Een ander bijzonder

Den Haag en Rijswijk op schilderijen
Terugkomend op Museum Rijswijk vertelt Arnoud
over de organisatie en activiteiten. De conservator
Erfgoed van het museum is verantwoordelijk voor
de erfgoedcollectie. Het museum herbergt het
cultureel erfgoed van Rijswijk, het Tollenshuis (ooit
het woonhuis van de negentiende-eeuwse dichter
Hendrik Tollens), de voorwerpen en ook veel
schilderijen, kaarten en prenten van Rijswijkse
kunstenaars, die er vanaf de zeventiende eeuw
woonden. Op een aantal schilderijen is onder
andere te zien hoe de binnenvaart met trekschuiten
via Rijswijk, Den Haag en de Stationsbuurt verbond
met Delft en het Westland. Verder heeft Museum
Rijswijk werk verzameld van latere kunstenaars
zoals Hermanus Berserik, die zijn jeugd in de
Stationsbuurt woonde en van wie nog steeds werk
te zien is op de kopgevel van de huidige studenten
woningen aan de Parallelweg.

*Ongeveer ten tijde van dit
interview zijn de verkeersdrempels in de Stationsweg
verhoogd om het racen
tegen te gaan.

Vrijwilligers en bezoekers welkom
“De curator Hedendaagse Kunst initiëert en organi
seert de verschillende hedendaagse beeldende
kunsttentoonstellingen, nu van de bekende kunste
naar Ian Berry (zie foto boven, waarin hij zijn
schilderijen en installaties van denim stof insta
leert) en de tweejaarlijkse Biënnales, de Papier
Biënnale dit jaar en volgend jaar de Textiel
Biënnale. Een ander belangrijk onderdeel is educa
tie: rondleidingen voor scholen en groepen, lezin
gen, workshops en participatieprojecten zijn aan de
orde van de dag in het museum. De zestig vrijwilli
gers hebben daar een belangrijke taak in, en dragen
ook zorg voor de museumwinkel, het museumcafé,
de fotografie, de balie, het beschrijven van de
collectie, het tuinonderhoud, alles wat een museum
draaiend houdt.” Arnoud hoopt zeker dat ook
bewoners van de Stationsbuurt een keer het muse
um komen bezoeken. Of misschien zijn er nog meer
buurtgenoten die vrijwilliger willen worden.
Museum Rijswijk ligt dichter bij de Stationsbuurt
dan bijvoorbeeld het Kunstmuseum; slechts
6 haltes met tram 1 of 15. Wie weet zijn er bewoners
of scholieren die veel met textiel werken, geïnteres
seerd om volgend jaar de Textiel Biënnale ‘Food for
Thought’ te bezoeken.
~ Angelina Adam
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Versmarkt
op de
Spinozahof

Column

Buitenmens

V

aak als ik vrolijk ben of wil
worden zet ik muziek op van
de sympathieke Vlaamse
band De Fixkes (als in fikken/handen, dus eigenlijk De Handjes).
Spiekmedolle, Jodie Foster,
Lievelingsdier; hilarische teksten met
een fijne melodie. Een terugkerend
onderwerp in hun werk is het buitenleven. Hoe je je als stadsmens niet
echt thuis voelt in de natuur (“Ik heb
nie eens ne zakmes/ Loa stoan een
Zwietsers mes”, Buitenmens) en hoe je
als je buiten bent in je datsja weer
terug wil naar de stad.
Dit thema sluit naadloos aan op de
actualiteit in de coronasamenleving.
Nu het vertier in de stad – horeca,
bios, theater – stilligt en het thuiswerken voet aan de grond heeft
gekregen is er een golf van mensen
die overwegen de stad te verlaten. Ik
las dat in New York momenteel 95%
van de verhuizingen de stad uit is en
dat de huizenprijzen er voor het eerst
in decennia niet meer stijgen. In
Nederland zijn de laatste maanden de
Achterhoek, de Friese meren en het
Limburgse heuvelland booming.
Ik heb er zelf ook over nagedacht,
maar mijn conclusie is dat ik voor
geen goud de Stationsbuurt zou
willen verlaten. Te veel wortel geschoten in de afgelopen vijftien jaar,
te veel gehecht aan Huijgenspark en
Hollands Spoor. Ik heb tijdens de
lockdown intens beleefd hoe mooi

Nederland is van Ameland tot
Brabantse heidevelden en van Broek
in Waterland tot Winterswijk. Maar
er zijn grenzen. Zoals De Fixkes
zingen: “Nie om te wonen, doe me da
nie oan/… maar om af en toe een weekendje te goan” (Dardennen).
Ik geef direct toe dat het een wat
decadent onderwerp is. Als je onderneemt of werkt in de horeca, het
toerisme of de cultuur heb je wel wat
anders aan je hoofd dan te fantaseren
over een blokhut of een boerderette.
Aan de andere kant biedt de trek uit
de stad kansen: iets meer rust in de
Haagse binnenstad, meer uitwisseling tussen Randstad en regio, meer
wederzijds begrip tussen Den Haag
en platteland. Hard nodig in tijden
van stikstofdiscussies. Dus iets meer
Denekamp in Den Haag en iets meer
Stationsbuurt in Staphorst. Ik denk
dat iedereen er beter van wordt.

Eén keer in de week is er
een bijzondere markt op
het Spinozahof. Dan
verzorgt Lekkernassûh
de versmarkt. Zij zorgen
voor een wekelijks
verspakket met verse
groenten, uit de regio,
geteeld zonder gif en
kunstmest en zonder
verpakkingsmateriaal.
Wij waren benieuwd wie
klanten zijn en waarom
ze er graag komen.

D
Vries
Kool

e markt is op woensdag tussen vijf en zeven
uur open. Een mooie tijd om na de (thuis)
werkdag een bezoek te brengen. Op de
markt stel je als klant zelf je pakket samen.
Marjoleine haalt al ruim een jaar een verspakket
van Lekkernassûh en is sinds maart actief als
vrijwilliger op de versmarkt: “Iedere week komen
hier nu zo’n tachtig mensen een pakket ophalen.”
Bij de versmarkt werken verschillende vrijwilligers.
Zij ontvangen de groenten in de ochtend, zetten de
markt op, zitten achter de kassa en ruimen de markt
weer op. “We kunnen altijd nieuwe vrijwilligers
gebruiken. Dan kun je elkaar afwisselen en is er
hulp als er eens iemand uitvalt.”
Ook als je geen verspakket hebt besteld, ben je
welkom op de markt. Er is namelijk elke week losse
verkoop van kaas, brood, eieren en honing. Ook
deze producten komen uit de regio. Overigens is het
om 19.00 uur ook mogelijk om de overgebleven
groenten te kopen. Marjoleine: “Kom gerust eens
langs!” Meedoen? Je kunt je aanmelden via
www.lekkernassuh.org. Per week bepaal je of je wel
of niet een pakket ophaalt.
~Lobke Zandstra
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Rowdy

“Waarom
zouden we
groente
van ver weg
halen en
niet uit de
buurt?”

Ruud

Hoe lang haal je al een vers
pakket? Sinds een jaar nu, toen een
vriendin me erop wees dat er een
nieuwe afhaalplek was, namelijk de
Spinozahof, dicht bij waar ik woon. Ik
fiets op woensdag langs uit mijn werk.
Ik ben ook een Whatsapp-groep
gestart met vrienden, waarin we
recepten delen.
Waarom ging je meedoen? Als
docent natuurkunde ben ik me erg
bewust van de impact die ik heb op
onze planeet. Het kopen van lokaal
geproduceerde biologische groenten
en fruit zijn daarbij zeker een motiva
tie om mijn impact op deze aarde te
reduceren.

Hoe lang haal je al een
verspakket? Een half jaar.
Waarom ging je meedoen? Door
een radioprogramma over initiatieven
van boeren in de buurt. Waarom
zouden we groente van ver weg halen
en niet uit de buurt? Dit is gemakke
lijk, biologisch en zonder plastic.
Speelde corona nog een rol? Ja,
door corona ben ik me meer bewust
van de vele reisbewegingen die nodig
zijn voor ons eten.
Wat is je favoriete groente?
Pompoen.
Met welke groente worstel je?
Koolraap.

Speelde corona nog een rol?
Na elke dag mijn lessen online te
geven vanaf de keukentafel, had ik
meer tijd om me te verdiepen in lokale
groenten en nieuwe recepten. Corona
was dus een goede tijd om mijn
kookkunsten uit te breiden.
Wat is je favoriete groente?
Andijvie.
Met welke groente worstel je?
Nog geen, dankzij mijn recepten-deelgroepje.

Vanessa

Hoe lang haal je al een vers
pakket? Ongeveer anderhalf jaar.
Waarom ging je meedoen?
Omdat dit biologische groenten zijn
en het goede producten zijn. Maar
vooral omdat het lekker is. Het is een
mooi initiatief. Leuk om dat te
steunen.
Speelde corona nog een rol?
Door corona mochten mensen niet
meer zelf hun pakket samenstellen.

Daardoor was er meer hulp nodig.
Toen ben ik vrijwilliger geworden.
Wat is je favoriete groente?
Wortel en ik hou ook van
paddenstoelen.
Met welke groente worstel je?
Spruiten.

8

HOLLANDS SPOOR

H

oogbouw achter station
HS, hoogbouw in de
Rivierenbuurt, opheffen
van het Sint Bernhard-viaduct en
mogelijk ook het Schenkviaduct,
verdubbeling van bewoners in en
om het centrum en verdubbeling
van het aantal forenzen dat gebruik
maakt van HS.

Wat geweest is:
La Rana (1986 -2020)

Het coronavirus houdt ook in de horeca huis.
Steeds meer restaurants en cafés sluiten hun
deuren. Ook aan onze buurt gaat dat niet
voorbij. Op 1 oktober sloot La Rana na 34 jaar
definitief.

H

oewel het al even geleden is wil
Hollands Spoor dit niet ongemerkt
voorbij laten gaan. In 1986 openden Ad
Swikker en zijn Spaanse vrouw Olga ´De
Kikker´. Ad kwam uit een echt Haags horeca
gezin van kasteleins. Dat ging terug tot de
negentiende eeuw. In de eerste jaren was
De Kikker een café, compleet met dartcom
petitie. Vanuit de klanten was er steeds meer
vraag naar eten. Het begon met saté en
uiteindelijk nam Olga de keuken over.

De Kikker werd het eerste Spaanse restaurant
in Den Haag. Raquel, Ads dochter, werkte al
vanaf jonge leeftijd mee in de zaak. In 2013
namen zij en haar man Jeroen de zaak over en
doopten het om in La Rana (nog steeds De
Kikker, maar met een andere uitstraling). Tot
1 oktober jongstleden. Geen tapas y mas,
geen Spaanse livemuziek en geen Real
Madrid-Atletico meer in de Stationsbuurt.
Gelukkig hebben we de foto’s nog.
~Vries Kool

Sint
in 1968

N

ovember, 1968. De Haagse
Sinterklaasintocht doet in die
jaren de Stationsbuurt nog aan.
Guus Rolvink, die destijds bij foto
zaak Van Puffelen op de Oranjelaan
werkte, schoot deze foto. De bereden
verkeerspolitie zet de kruising van de
Hoefkade met de Stationsweg af.
Sint en zijn gevolg rijden ter hoogte
van de Van Limburg Stirumstraat: ze
zijn hier in de verte te zien.

Afgelopen maanden hebben een
aantal bewoners zich hard gemaakt
om voor de Stationsbuurt in beeld te
brengen wat dit betekent. Wordt het
niet te druk in het park, op straat
etc.? Is er genoeg groene ruimte en
zijn er genoeg scholen?
Deze zorgen zijn ook kenbaar
gemaakt aan de gemeente. Dat
gebeurde samen met de 7 andere
wijken in het CID. Deze wijken
blijven ook met elkaar optrekken op
dit onderwerp. Op 9 december zaten
we gezamenlijk bij Wethouder
Mulder en in januari spreken we in
bij de Commissie Ruimte, waarin de
Structuurvisie CID inclusief ziens
wijzen wordt behandeld. Daarna
gaat het plan naar de gemeenteraad.
Wil je meer weten over het CID?
Of wil je meedenken over het CID
en wat dit betekent voor de
Stationsbuurt? Stuur dan een mail
naar info@buurtstation.nl en wij
nemen contact met je op!
~Werkgroep CID
De zienswijze van Stationsbuurt en
de 7 andere wijken is te vinden
via www.buurtstation.nl
Op www.denhaag.nl/cid is de
gemeentelijke informatie te vinden.

Kleurplaat en
raamposter
Onze wijkcartooniste Suzanne heeft
via bijgevoegde tekening onze
zorgen in beeld gebracht. Hierbij
vragen we jullie om onze zorgen te
delen, door deze prent achter het
raam te hangen komende weken.
De kinderen uit de wijk vragen wij
om de prent als kleurplaat in te
kleuren en in te leveren (o.v.v.
naam, leeftijd en telefoonnummer
ouder) vóór 15 januari via
info@buurtstation.nl. Er is een
leuke speelgoedbon voor de prijs
winnaars (categorie tot 7 jaar en
categorie tot 11 jaar). De winnaars
krijgen eind januari bericht en
zullen in de volgende wijkkrant
worden getoond.
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Met de komst van het
Central Innovation
District (CID) gaat er
de komende 10 jaar veel
veranderen rondom de
Stationsbuurt.

Blijft
Stationsbuurt
begaanbaar?
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Herinrichting
Hoefkade
in aantocht.
Denkt u
mee?

De Hoefkade is onderdeel van de
Sterfietsroute naar Moerwijk. Maar
ook een van de belangrijkste straten
van de Stationsbuurt en de
Schilderswijk. En die straat is inmiddels aan een opknapbeurt toe.

D

e Hoefkade moet dus worden
heringericht. Om de fietsers en
voetgangers meer ruimte te geven. En
om het wonen en winkelen aangena
mer te maken. Als voorloper hierop
heeft de gemeente een aantal ver
keersmaatregelen tussen de
Stationsbuurt en Schilderswijk
getroffen: de pollers en paaltjes tussen
de Stationsbuurt en de Schilderswijk.
Dat heeft ook geleid tot minder
doorgaand verkeer op de Stationsweg,
‘De Loper Oude Centrum’. Zoals altijd
de bedoeling is geweest.
Denkt u mee?
De Hoefkade is niet zomaar een kade,
maar altijd al een belangrijke ader
door Den Haag geweest. Het is
daarom ook een belangrijke verbin
ding voor de Sterfietsroute. De
Hoefkade is ook een belangrijke
woon- en winkelstraat met koffiehui
zen, cafés, supermarkten en een
gevarieerd winkelaanbod. Door de
straat met een flinke herinrichting
beter leefbaar te maken, verbetert ook
de gastvrije uitstraling. En omdat de
straat van de bewoners en de onder
nemers is, gaat de gemeente graag in
gesprek mét die bewoners en onder
nemers. Aan u als bewoner, onderne
mer of gebruiker van de Hoefkade
vragen we om mee te denken over de
herinrichting.
Eerste bijeenkomst
Wilt u meedoen? Stuur dan een mail
naar hoefkade@denhaag.nl met als
onderwerp: Meepraten over de
Hoefkade. Vermeld uw naam, e-mail
adres en telefoonnummer, en of u
bewoner of ondernemer bent. U krijgt
dan van de gemeente een digitale
uitnodiging voor een bijeenkomst in
het begin van het nieuwe jaar. De
vorm en de invulling van de bijeen
komst zijn afhankelijk van de dan
geldende coronamaatregelen.
~Gemeente Den Haag

Gebruikers van het Oranjeplein
zijn blij dat er eindelijk actie
wordt ondernomen en maken
zelf ook schoon

Wie laat
wie nu uit?

Wie laat wie nu uit is een nieuwe community
van trotse en blije bewoners uit de Stationsbuurt.
Zij bouwen met plezier verder aan een nog
mooiere wijk, waaronder het Oranjeplein.

H

agenezen en Hagenaren, dat maakt
natuurlijk niks uit. Wijkbewoners van een
stadse centrumwijk, die begrijpen dat een
stad zijn eigen dynamiek kent en daarbij behorende
uitdagingen. Die snappen dat een kruispunt van
diversiteit échte rijkdom betekent, maar soms ook
wrijving kan veroorzaken. Wijkbewoners die er
bewust voor hebben gekozen om hier te wonen. De
lusten en de lasten. Genietend van de mooie din
gen, werkend aan de aandachtspunten. Die niet in
de mopper-stand zitten, maar liever de handen uit
de mouwen steken en werken aan verbinding.
Een aantal van hen heeft een trouwe viervoeter, die
een paar keer per dag moet worden uitgelaten.
Opvallend is dat een hond heel vaak wordt aange
haald door mensen: kinderen, volwassenen, oude
ren. Van diverse achtergronden. En vanuit het
aanhalen ontstaat vaak een praatje, waarna je elkaar
de volgende keer op straat begroet en vaak weer een
praatje maakt. Zo is een hond drempelverlagend en
heeft een hond een verbindend effect. Maar natuur
lijk geldt dat niet voor iedereen; daarom is het beter
om een apart plekje te hebben waar honden kunnen
uitrennen. Zodat iedereen zich aangetrokken en
veilig voelt. Zodat een hond voor iedereen verbin
dend is.
Honden op het Oranjeplein
De eerste acties van de groep zijn gericht op het
Oranjeplein. Naast de speeltuin ligt een strook waar
honden los mogen lopen, met daarnaast een fiets
pad. Deze plek wordt afgesloten als de zon onder
gaat en 's ochtends vroeg weer geopend. Helaas was
dit hondenuitlaatgebied altijd wat verwaarloosd: er
lag veel zwerfafval en hondenpoep. Sinds juni
ruimen de gebruikers zelf al het zwerfafval op. Dat
maakt al een groot verschil. In overleg met de

gemeente wordt er nu ook beter gesnoeid. Alleen
het gras zou nog wat vaker gemaaid mogen worden.
Schoon, gezellig en veilig
Het doel is een schoon, gezellig en veilig
Oranjeplein en hondenuitlaatplek, waar iedereen
het fijn vindt om te verblijven. Inclusief een eigen
plek voor honden om uit te rennen, zonder tot last
te zijn voor anderen. Waar fietsers ongehinderd
onder de mooie bomen langs het Oranjeplein
kunnen fietsen. Een plek waar de diversiteit aan
mensen tot verbinding leidt. Waar iedereen met
plezier verblijft, sport, zijn hond uitlaat, fietst,
elkaar ontmoet, praat, activiteiten verzint en
uitvoert. Een plek van verbinding.
Hoe kun je meedoen?
Als je actief wilt meehelpen aan het schoonhouden
van het gebied, kun je gebruikmaken van de gereed
schappen in de kist. Hierin zitten knijpstokken,
een poepschepper, een gieter, sponzen, vuilniszak
ken, latex handschoenen etc. Bel met Sacha op
0615864617 en zij geeft je de code van het slot op
de kist. Wil je een deel van de social media bijhou
den voor deze community? Sharing is caring! Nog
fijner is het als je actief items post die aansluiten bij
de #wielaatwienuuit community. Meld je hiervoor
aan bij Martijn via info@wielaatwienuuit.nl.
Ben je liefhebber van de interactie tussen mens en
dier en weet je dit treffend vast te leggen? Lijkt het
je leuk om met dit thema op vrijwillige basis aan de
slag te gaan? Stuur een berichtje aan Sacha, zij weet
alle ins en outs van onze fotografiewensen.
~De Community
www.wielaatwienuuit.nl
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

Waarschijnlijk weten slechts
weinigen van jullie dat in onze
wijk, ter hoogte van de Van
Limburg Stirumstraat, een
grote kerk heeft gestaan.

Docnr 410.247

SintJoseph
kerk

Docnr 149685

Docnr 413762

D

e Sint-Josephkerk
werd tussen 1886 en
1888 gebouwd. De
kerk is ontworpen door Evert
Margry. Het was een grote
driebeukige kruiskerk in
neogotische stijl. De kerk bood
plaats aan 1200 mensen en zat
jarenlang elke week vol. Eind
jaren 1960 verzakte de kerk
door grootschalige bouwactivi
teit in de omgeving. Dit in
combinatie met teruglopend
kerkbezoek leidde ertoe dat er
onvoldoende geld was om de
kerk te herstellen. In 1971 sloot
de kerk. Stichting Eykenburg
kocht de kerk op en sloopte
hem in 1975, nog geen eeuw
nadat de deuren openden.

Op de plek van de kerk bouw
de de stichting een verzor
gingstehuis, het Van Limburg
Stirumhuis. Een van de ver
koopeisen was dat de stichting
een kapel zou bouwen voor de
buurtbewoners. Dit is de St.
Josephkapel geworden, die in
elk geval tot 2013 heeft gefunc
tioneerd. Toen transformeerde
het verzorgingstehuis tot het
Student Hotel.
Ter herinnering enkele mooie
foto’s.
~Ashwin Jethoe
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Zet jij je in voor de
Stationsbuurt?
Bijvoorbeeld met een stichting
of een bewonersinitiatief?
Neem contact op voor gratis advies over o.a.:

Vrijwilligers werven
Corona-proof ruimte
Informatie over subsidies en financiën
Digitaliseren van jouw organisatie
Vereenzaming in de wijk tegengaan

Contactpersoon voor de Stationsbuurt
Abderrahim Kajouane
info@pepdenhaag.nl
070 302 44 44
www.pepdenhaag.nl

Heb jij een goed
idee voor je buurt?
Woon jij in de Stationsbuurt en heb jij een goed idee
om je buurt te verbeteren? Om meer buren met elkaar in contact
te brengen? Om je buurt mooier, groener, schoner of veiliger
te maken? Om eenzaamheid in je buurt tegen te gaan?
Of een ander goed idee voor je buurt?*
Mail jouw idee op uiterlijk 10 januari 2021 naar k.gans@zebrawelzijn.nl
Vermeld in de email jouw naam, adres en telefoonnummer

En maak kans op €750 voor
de uitvoering van jouw idee voor je buurt!
1 februari 2021 verwachten we de winnaar bekend te maken
*Ideeën die alleen gericht zijn op eten en drinken worden niet gesubsidieerd

Meewerken aan wijkkrant Hollands Spoor?

