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je het verschil” 

De geschiedenis 
van het station 
Den Haag HS

Nadine Stijns en 
Senna Castro 
spelen in de stad 

5 6 10

Geen hoogbouw zonder 
bijbehorende voorzieningen

Al enkele jaren is de gemeente 
nieuwe hoogbouw rondom Hollands 
Spoor aan het plannen: het Central 
Innovation District, kortweg CID. 

Al bijna even lang wor-
den de ontwikkelingen 
nauw gevolgd door 

bewonersorganisaties van de 
omringende wijken, waaronder 
ook de Stationsbuurt. Begin dit 
jaar was er een belangrijke 
mijlpaal: de wethouder trok de 
plannen voorlopig in. De acht 

bewonersorganisaties van de 
omringende wijken hadden 
eerder via de commissie Ruimte 
al alarm geslagen. Zij wilden dat 
de gemeente meer coördinatie 
zou voeren over het geheel aan 
plannen, en een serieuzere 
invulling van de communicatie 
met bewoners. 

Lees verder op pagina 9
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Bedankje voor 
buurtbewoner Ton
Ton Hagebeuk, drijvende kracht van het Buurt Preventie 

Team (BPT), werd op Valentijnsdag verrast met een 
‘bedankbox’. Die kreeg hij uitgereikt door wethouder Bert van 
Alphen en Ben Lachhab (RestoVanHarte). In de box zitten 
onder andere een dinerbon en bloembollen. De gemeente 
bedankte hiermee 500 vrijwilligers voor hun belangeloze inzet 
en betrokkenheid in de Haagse wijken, vooral tijdens oud en 
nieuw. Ton loopt bijna dagelijks een ‘preventierondje’ door de 

wijk. Het BPT let bij-
voorbeeld op losliggende 
tegels, niet-werkende 
lantaarnpalen, afval 
naast de ondergrondse 
containers enzovoort. 
Wil je ook af en toe 
meelopen? Meld je aan 
via bpt@buurtstation.nl. 

Van 20 tot 26 maart vindt de actie 
‘Schone Buurt’ plaats in Den 

Haag. Steek je handen uit de mou-
wen en maak samen met je buren 
gebruik van de materialen die de 
gemeente ter beschikking stelt om je 
straat op te ruimen. Voor meer 
informatie kijk op: www.schoon-
doenwegewoon.nl. 
Martin staat al klaar bij het Haags Hopje op het Oranjeplein 
voor de uitgifte van schoonmaakmaterialen. Doe jij mee? 

Wie had vorig jaar lente gedacht 
dat we een jaar later nog steeds 
te maken zouden hebben met 
corona? Al een jaar hebben we 
allemaal te maken met deze 
situatie. 

Van het bestuur  
van bewoners
organisatie 
Buurtstation

Voor iedereen is dit op ieders wijze moeilijk. Juist nu we veel 
thuis zijn en weinig mogen reizen, is het van belang dat we 

ons prettig en veilig voelen in onze directe leefomgeving. Daar 
zetten wij ons als bestuur van Buurtstation voor in. Afgelopen 
januari hebben we een interessant online Leefbaarheidsoverleg 
gehad met bewoners en in de wijk werkzame professionals. We 
zijn blij met de ideeën die ontstonden om de wijk te verbeteren. 
Voorstellen waar we concreet mee aan de slag kunnen, want 
gemeente Den Haag heeft een bedrag van € 30.000 beschikbaar 
gesteld om ideeën van bewoners om de buurt te verbeteren, te 
realiseren. Elders in deze krant lees je daar meer over en we zijn 
erg benieuwd naar jullie input! 
 
Komend najaar wordt de riolering in de straten rondom het 
Oranjeplein vervangen en worden de straten opengebroken. Wij 
zien dit als dé uitgelezen kans om de straten nog mooier te 
maken. Samen met Zebra gaan we ideeën voor verbetering 
verzamelen. Hieronder lees je hoe je je kunt aanmelden. 

De kleine omvang van het bestuur dit jaar maakt dat we keuzes 
moeten maken in wat we zelf wel en niet kunnen aanpakken. Via 
diverse werkgroepen (bv Oranjeplein, Verkeer en Central 
Innovation District) lopen er verbetertrajecten. We zijn altijd op 
zoek naar versterking, goede ideeën en naar mensen die het leuk 
vinden om zich in te zetten voor de wijk. 

Wil je graag een bijdrage leveren aan verbetering van de wijk, laat 
het ons dan weten! Stuur ons een mail op info@buurtstation.nl.

Groeten Maarten Geel,  
Saskia Engelen, Lucienne de Roos
Bestuur Buurtstation 

Colofon

hs
@

buurtstation
.nl

Verlichting  
op de gracht
Ondanks verzet van bewoners en ondernemers is nu toch 

nieuwe LED-verlichting aangebracht op het Groenewegje 
en de Bierkades. Eerder tekenden zij protest aan bij de ge-
meente: de geplande verlichting zou te wit en sfeerloos zijn, 
niet passend bij het karakter van de gracht. De gemeente 
schakelde om naar een iets geliger lamp - een “maatwerkoplos-
sing” - maar nog steeds te kil volgens de tegenstanders. Zij 
regelden een beter alternatief maar vonden geen gehoor bij de 
gemeente. Die zegt alle belangen goed te hebben afgewogen, 
waaronder de geldende kaders voor openbare verlichting en 
(het gevoel van) veiligheid op straat.  

De nieuwe verlichting is een feit. Kijk zelf hoe sfeervol of 
sfeerloos u het vindt. Hopelijk gaan de tegenstanders nu  
niet de lampen dagelijks onklaar maken, zoals boze  
automobilisten zich frontaal op het verkeerspaaltje op de 
Slijpmolen blijven storten.
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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: €440
1/2 pagina: €220
1/4 pagina: €110
1/6 pagina: €55
1/12pagina: €35
Inclusief gratis hulp bij de 
opmaak van een advertentie

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

Mail of bel uw bestelling door
Nisa.atfal@gmail.com of 
 06-84476283 (Lama)

De winst gaat naar het Molham 
Volunteering Team. Zij zorgen ervoor 
dat weeskinderen in Idlib een heel 
speciale dag krijgen als ze jarig zijn. Jij 
zorgt er voor dat deze kinderen wat 
vreugde krijgen in hun leven door een 
bestelling te doen of door je bijdrage 
over te maken naar Nisaa Atfal rek.nr. 
NL69 ASBN 8820 6313 85. O.v.v. 
verjaardag weeskinderen.

Voorgaande acties brachten op
Feestdagenactie Syrische gebak  
in december en januari    
€250,00
 
Warme truiendag  in februari   
i.s.m. Jan van Nassauschool            
€55,25

Onze hartelijke dank aan iedereen die 
mee heeft gedaan.
Team Nisaa Atfal
(Fayza, Lama, Jose en Gerrie)

Vervolgactie voor 
kinderen in Syrië

ESH 
ALBOLBOL
Deegbodem met 
vlees
5 stuks 
€ 10,00

KOBBA
Met vleesvulling 
10 stuks voor  
€ 20,00

MAKLOBA
Rijst met erwten  
en vlees
Voor twee 
personen 
1 schotel
€ 15,00

KABSAH
Rijst met  
kippendijen  
(3 personen)
1 schotel 
€ 15,00

KOBBA 
NAYAH 
Vegetarisch
(bulgur, tomaat, 
ui, paprika)  
Voor drie 
personen
1 schotel  
€ 10,00

RIJST MET 
GROENTEN 
Vegetarisch
Voor twee 
personen
1 schotel 
€ 10,00

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 2021 bestaat het bestuur 
uit:
• Saskia Engelen
• Maarten Geel
• Lucienne de Roos

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 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 2021
31 maart, 30 juni     
20.00-21.30 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 ontwikke-
lingen in de Stationsbuurt:
• www.buurtstation.nl.  
• twitter.com/buurtstation
• facebook.com/
2buurtstation
• instagram.com/
buurtstation

Schoon doen we 
gewoon! 

Ook in maart en april kan je weer bij 
Nisaa Atfa heerlijke Syrische gerechten 
voor het goede doel bestellen:
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“Samen maak 
je het verschil”

De Blije Berichten  
Gedichten zijn er!

“Toen ik hier kwam wonen was het 
de tijd van de krachtwijken van 
Ella Vogelaar. Er waren toen 
veel gebieden in de buurt 

waarvan we vonden dat die nodig moesten worden 
aangepakt. Sommige plannen die toen speelden 
zijn eigenlijk pas recent uitgevoerd, zoals de herin-
richting van het Stationsplein, de herinrichting van 
de Stationsweg en het verkeersluw(er) maken van 
de wijk. De gemeente had er veel tijd voor nodig om 
de gewenste ontwikkelingen in gang te zetten.” Nol 
is geen Hagenees van geboorte. Hij studeerde in 
Wageningen (Geo-Informatiekunde en Bodem-
kunde) en kwam voor zijn werk in Den Haag 
terecht. Eerst in Laak en later in de Stationsbuurt, 
toen hier huizen in de buurt van het station werden 
gebouwd. “Ik heb geen rijbewijs, dus ik heb altijd 
veel in de trein gezeten. Wonen bij een station is 
dan handig.” 

Bewoners ondersteunen
Nols betrokkenheid bij het Buurtstation ontstond 
via de werkgroep Verkeer, die heel actief meedacht 
over de inrichting van de wijk. Toen de vorige 
voorzitter van stichting Buurtstation te kennen gaf 
ermee te willen ophouden, heeft Nol zich met Paul 
van Achterberg gekandideerd voor het bestuur om, 
samen met het enig overgebleven bestuurslid Ern 
Ramcharan, een nieuwe wind te laten waaien. 
“De afgelopen tijd is het aantal betrokkenen bij de 
bewonersorganisatie langzaam groter geworden. Er 
zijn weer werkgroepen actief op het gebied van het 
Huijgenspark, Oranjeplein, Verkeer en het Central 
Innovation District, er zijn actieve appgroepen en 
in algemene zin zijn er meer mensen betrokken bij 
Buurtstation. Dat is mooi, want ik zie het bestuur 
als vehikel om bewoners te ondersteunen en hen te 
helpen om dingen voor elkaar te krijgen. Ik vind 
niet dat een bewonersorganisatie moet gaan functi-
oneren als een soort Buiten Beter-app om zelf 
allerlei praktische problemen op te lossen, zoals 
niet geleegde vuilcontainers en vernield 
straatmeubilair.”

Nieuwe inzichten
Gevraagd op welke dingen uit de 
afgelopen vier jaar Nol trots is: “Dat is 
de enige vraag die ik had verwacht. 
Voor de wijk vind ik het fijn dat de 
herinrichting van Stationsplein en 
Stationsweg en de verkeersmaatrege-
len zijn gerealiseerd. Een mooi 
resultaat vind ik dat we agenderend 
zijn geweest als bewonersorganisatie 
voor de aanpak van de Jan 
Blankenstraat en de Kraijenhofstraat 
die nu loopt. Ik woon er vlakbij, maar 
ik kende die straten en de mensen die 
er wonen niet zo goed. Tegenover de 
Bazaar hebben we in het voorjaar van 2017 een tent 
neergezet en bewoners uitgenodigd om te komen 
praten. We zijn letterlijk alle deuren langs geweest 
en mensen gevraagd even buiten te komen praten 
over hun straat. Dat gaf mij echt nieuwe inzichten. 
Zebra Welzijn en de gemeente zijn ermee verder 
gegaan en de straten zijn deze winter opnieuw 
ingericht op basis van ideeën van bewoners. Ik denk 
echt dat we als bewonersorganisatie iets in gang 
hebben gezet toen.” Een ander onderwerp waar Nol 
zich druk om heeft gemaakt is de afsluiting van de 
perrontoegangen vanuit de voetgangerstunnel bij 
Hollands Spoor. “De perrontoegangen zijn nu 
afgesloten zodat er meer mensen langs de winkels 
in het station lopen, maar voor velen betekent dat 
een enorme omweg naar het perron. De strijd is wat 
mij betreft nog niet voorbij. Dit staat eigenlijk los 
van mijn voorzitterschap van de bewonersorganisa-
tie. Hier zou ik altijd tegen in verzet zijn gekomen. 
Het beleid van ProRail en NS maakte de actievoer-
der in mij wakker.”

Nooit af
Ook over verdere verbetering van de wijk heeft Nol 
ideeën: “Mensen realiseren het zich niet zo, maar in 
10-20 jaar is ongelooflijk veel veranderd. Ten goede. 
Maar de wijk is nooit af. Waar herinrichting nog 
moet gebeuren is de Hoefkade: klinkers in plaats 

van asfalt, meer bomen en een fietsveili-
ger inrichting. Ook de herinrichting van 
het Oranjeplein waar het nu eindelijk 
van lijkt te komen, zal een verbetering 
zijn. Andere onderwerpen zijn verdere 
vergroening en de vraag of woonstraten 
als de Van der Duijnstraat geen woonerf 
zouden moeten worden. Onze wijk is 
immers een stadswijk die grenst aan het 
centrum, maar ook een woonwijk waar je 
de verkeerssnelheden niet te hoog wil 
hebben.” Met de bevlogenheid waarmee 
Nol het ene na het andere onderwerp 
aansnijdt, dringt zich de vraag op waar-
om hij eigenlijk als voorzitter is gestopt. 

“Zoals ik het doe, kost het veel tijd. De gemeente 
komt vaak bij jou uit om te vragen wat er in de 
buurt leeft. Je moet voorkomen dat je als een soort 
buurtburgemeester wordt gezien, want dat ben je 
niet. Meer mensen moeten als klankbord voor de 
gemeente fungeren. Zeker het laatste jaar bekroop 
me het gevoel als ik insprak bij de gemeenteraad dat 
ze me begonnen te beschouwen als een vaste 
inspreker. Langzaam maar zeker word je dan 
minder effectief.”

Wandeling met wethouder
Aan het einde van het gesprek wil Nol niet in de 
valkuil trappen om de huidige bestuursleden 
allerlei tips en adviezen te geven. Wel wil hij graag 
de hoop uitspreken dat het nieuwe bestuur erin 
slaagt meer mensen aan de bewonersorganisatie te 
binden en meer (nieuwe) buurtbewoners enthousi-
ast te krijgen om samen voor de buurt dingen te 
bereiken. “Dat heb ik wel geleerd. Als je allemaal 
individueel over een misstand een brief schrijft, 
krijg je allemaal keurig een ambtelijke brief ten 
antwoord. Als je als bewonersorganisatie contact 
legt, komt de wethouder een wandeling door de 
wijk maken om de kwestie te bespreken. Samen 
maak je echt het verschil.” 
~Vries Kool

“Er is 
ongelooflijk 
veel 
veranderd.  
Ten goede. 
Maar de 
wijk is 
nooit af”

Al sinds zijn komst in de Stationsbuurt  
in 2010 is Nol Witte actief voor de buurt,  
de laatste vier jaar als voorzitter van het 
Buurtstation. Per 1 januari 2021 heeft hij de 
voor zitters hamer aan de wilgen gehangen.  
Hollands Spoor kijkt met Nol terug op de 
ontwikkeling van de Stationsbuurt in die 
periode en zijn bijdrage daaraan.

Vanaf de zomer was 
Mariska van Andel met 
haar typemachine op 
verschillende plekken in 
onze wijk op zoek naar 
‘blije berichten gedichten’. 

Deze winter verscheen, als tastbaar resultaat, de 
bundel met 53 gedichten van buurtbewoners. 

Gedicht werd er door Harriet, Marawa, Sadiyo, 
Marijke, Kisanet, Ilham, Ton en vele, vele andere 
Stationsbuurters. “In deze wijk heeft iedereen een 
eigen verhaal, een eigen thuis, en in dit boekje delen 
we dat met elkaar”, schrijft Mariska in haar voor-
woord. Ze houdt van de kracht van gedichtjes. “Ze 
kunnen ontroeren of zomaar plots een glimlach op 
iemands gezicht toveren.” Een jury, ook bestaande 
uit buurtbewoners, koos de beste gedichten. Bij de 
kinderen is dat het gedicht van Marouna, bij de 
volwassenen die van Roza Freriks en van de 
Horseed Moeders. 

Mijn lieve familie
mijn familie is zo lief
ik kan niet wegkijken
mijn ogen zo groot
dat ik niet kan wegkijken

Het was de langste herfst
in weken van verwachten zag ik alle blaadjes 
stuk voor stuk verkleuren
hoe groter mijn buik werd 
hoe kleiner de cirkel rondom mijn huis
waar de wereld eerst pas echt begon 
bij station Holland Spoor 
hield deze nu al zowat op 
bij Huygenspark en de Voordeelbakker
pas toen ze echt gingen vallen 
en ik echt iedereen verteld had hoe blij ik was 
met mijn positiejas tegen de kou 
kwam jij mijn huis vullen met warmte
je kluisterde me aan bed, wieg, box en binnen 
maar mijn wereld daar binnen was groter 
dan ooit tevoren 
het klotste tegen de muren van liefde 
en het Grote Nieuw
na de langste week van mijn leven 
schuifelden we eindeloos voorzichtig terug de 
wereld in
je vader droeg je op zijn borst en ik
je nagelnieuwe moeder, vertelde iedereen 
vol trots dat Jij er was
één week oud maakte je de herfst tot stralend 
seizoen en de wind tot overwinning
we kregen taart bij de Overkant 
en overal stopten we je geboortekaartje 
door de brievenbus
het grootste nieuws sinds 
de grondwet van Van Hogendorp 

nu veeg ik de blaadjes al weer van je 
kinderstoeltje
ik heb meer rondjes met je gelopen door de wijk 
dan ik me ooit voor kon stellen
de geheime caviatuin en kinderboerderij 
weet ik met je ogen dicht te vinden
zelfs de Schilderswijk blijkt voor de liefhebber 
met kinderwagen hofjes te hebben verstopt
maar het liefst ben ik bij Bakker Vlinder
waar je zo dol bent op de croissantjes en zij op jou
één klant tegelijkertijd naar binnen 
maar voor een kind is altijd ruimte
mijn wereld in dit stukje Den Haag 
werd de wereld van jou

Hooyooyinka 
(origineel Somalisch)

Denhaag waa magaalo qurxoon 
maamulkedu sareyo 
sifehedu wanaagsan yahay 
waxaa noo horsedey 
Horseed Moeders

Hadaa kuu macneyo Horseed
wuxuu yahay 
waa Hooyoyin wanaagsan 
hamigoodu sareyo 
higsanayo wanaag 
waa mamul wanaagsan 
oo isku keeno caruur iyo ciroole

Horseed waa midan laheli karin
waa murayd misaman 
oo laga maarmi karin

kafarhiya caruurta
ciyarsiya markasta 
waxaa urajeyna guul iyo gobanimo
 

Moeders  
(vertaling Nederlands)

prachtig Den Haag
met je krachtig bestuur
en heerlijke wijk
wij zijn blij 
om hier te wonen
wij zijn dankbaar
voor de kansen die we krijgen
wij zijn Horseed Moeders
de moeders 
van het licht en nieuw begin
wij zetten ons in
van kinderspeeldag en sporten 
tot koken voor de wijk
we geven terug 
wat we krijgen
voor alle kinderen 
en ouders uit de wijk 
we stellen voorbeeld
en zetten voor
zo bereiken wij
dus de Horseed Moeders 
zullen doorgaan
met het verenigen van de kracht 
van vrouwen uit de wijk 
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Ik denk dat velen met mij het een prachtig 
gebouw zullen vinden. Wanneer is het station 
gebouwd en in welke stijl? En heeft het er 
altijd zo uitgezien? Graag neem ik jullie mee 

in de geschiedenis van station Den Haag HS.  

Oorspronkelijk 
Het huidige stationsge-
bouw is het tweede 
gebouw op deze plek. 
In 1843 werd het oor-
spronkelijke stationsge-
bouw geopend. In dat jaar 
werd Den Haag namelijk 
aangesloten op de eerste 
spoorlijn van het land: de Oude Lijn, de spoorlijn 
van Amsterdam via Haarlem naar Rotterdam. De 
eerste jaren was Den Haag HS nog het eindstation, 
in 1847 werd de spoorlijn doorgetrokken naar 
Rotterdam. De naam Hollands Spoor komt van de 
toenmalige eigenaar van het station: de 
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 
(HIJSM). De HIJSM fuseerde met de 
Staatsspoorwegen, de andere grote spoorwegmaat-
schappij, in 1938 tot de Nederlandse Spoorwegen. 

Vernieuwing
Op 5 oktober 1893 werd het huidige stationsge-
bouw geopend. Een nieuw stationsgebouw was met 
name nodig om de gelijkvloerse kruising met overig 
verkeer weg te nemen. Dit was de reden om de 
sporen verhoogd aan te leggen.  Daarnaast werd 
ervoor gekozen om een breed eilandperron tussen 
spoor 3 en 4 aan te leggen waar wachtruimtes en 
een restaurant werden gebouwd. Men koos voor 
deze plek omdat het dichter bij de treinen was dan 
in de stationshal.  In 1893 bestond het station dus 
uit de stationshal waar spoor 1 aan lag, de 
Koninklijke wachtkamer, en een eilandperron met 
daaraan gelegen spoor 3 en 4. Beide tunnels onder 
het station waren er vanaf het begin, maar waren 
alleen toegankelijk vanaf de voorkant van het 
station en liepen tot spoor 4. De tunnel bij de hal 
werd gebruikt als route naar de treinen toe. Wat nu 
de fietserstunnel is werd gebruikt als route na 
aankomst. 

Station 
HS is een 

constante 
factor in  

de tijd

Tussen de steeds hoger oprijzende 
moderne gebouwen rond het spoor in 
de Stationsbuurt, staat als constante 
factor in de tijd het gebouw van station 
Den Haag Hollands Spoor. 

De architect 
Dirk Margadant (22 februari 1849 – 26 oktober 
1915) is de architect. Van 1870 tot zijn pensionering 
in 1909 was hij in dienst van de HIJSM als vaste 
architect.  Van zijn hand zijn onder andere ook het 
huidige station van Haarlem (1908), het tweede 
stationsgebouw van Leiden CS (1879 - 1951) en het 
tweede stationsgebouw van Amersfoort CS (1901 
– 1995). Den Haag HS is gebouwd in de neore-
naissance-stijl. Deze bouwstijl was eind negentien-
de eeuw in de mode. In de stijl werd teruggegrepen 
op motieven uit de renaissancebouwkunst. Daartoe 
behoren o.a. trapgevels, speklagen, de kenmerkende 
horizontale lijnen die de gevel in ‘vlakken’ verdelen, 
blokken en kruiskozijnen.  

Naoorlogse aanpassingen
Na de Tweede Wereldoorlog vond men de stations-
hal niet meer voldoen. NS-architect Schelling kreeg 
de opdracht de stationshal te moderniseren. Die 
aanpassingen waren op 30 november 1948 klaar. 
Waar nu het geldwisselkantoor zit kon je vroeger 
een kaartje kopen. Dit was de eerste plek waar NS 
een gesloten glazen loket toepaste, waarbij mensen 
door een spreekraampje konden spreken en geld 
via een draaibord aan de medewerkers konden 
geven. Aan de Waldorpstraat bouwde de PTT een 
kantoor. Dit kantoor werd in 1974 uitgebreid met 
een postperron. In speciale posttreinen werd de 

post gesorteerd om door 
het land te vervoeren. 
Dit perron was tot in de 
jaren 1990 in gebruik. In 
1974 werd nog een 
nieuw perron toege-
voegd aan het station, 
namelijk één waar de 
sporen 5 en 6 langs 

werden gesitueerd. Daarvoor werd ook de tunnel 
vanaf de stationshal verlengd. 

Brand! 
In de nacht van 14 op 15 oktober 1989, 
kort na een restauratie, werd door een 
inbreker brand gesticht in het stati-
onsrestaurant. Dit deel van het station 
en een deel van de perronkap werden 
verwoest . Na de brand was het nog 
even spannend of het gebouw behou-
den zou blijven. NS liet doorscheme-
ren het station liever te slopen. Pikant 
detail was dat op dat moment de 

aanvraag voor de momentenstatus liep. Uiteindelijk 
is de NS na maatschappelijke druk overstag gegaan 
en bleef het station behouden. Bij het herstel van 
het station keerde het restaurant tussen spoor 3 en 4 
niet meer terug. Deze ruimte werd een wachtkamer 

die er nu nog zit, met 
aan beide uiteinden 
ruimte voor horeca. 
Tevens werden er 
roltrappen en liften 
toegevoegd richting 
spoor 3/4 en 5/6. In de 
stationshal werden alle 

aanpassingen van architect Schelling verwijderd. 
De andere tunnel werd ook grondig aangepakt. 
Deze tunnel werd doorgetrokken tot de 
Waldorpstraat en kreeg de mogelijkheid erdoor-
heen te fietsen. In 1993 kwam aan de achterkant 
een kap. Op 23 mei 1997 werd het station officieel 
heropend. 

Na deze restauratie gingen de ont-
wikkelingen verder. Tussen 2005 en 
2007 kreeg het station winkels aan 
het stationsplein en aan de 
Waldorpstraat. In de periode 1998-
2008 werd de Koninklijke wachtka-
mer gerestaureerd. In 2012-2013 
werden door Ruland Architecten 
kantoren gemaakt op de verdiepin-
gen boven de stationshal. De kanto-
ren worden door de HTM gebruikt. 

Verlenging tunnel
De laatste grote aanpassingen aan 
station HS betreffen, vorig jaar, het 
ombouwen van het postperron naar 
een fietsenstalling en het verlengen 
van de tunnel vanaf de stationshal 
naar de Waldorpstraat. Deze ontwik-
kelingen hebben er wel toe geleid dat 
de perrons niet meer toegankelijk zijn 
vanaf de fietserstunnel. 

Waar veel mooie oude stations in de 
loop der jaren zijn gesloopt, staat 
station Den Haag HS er nog trots en 
fier bij. In deel 2 vertel ik graag over 
de Koninklijke wachtkamer, de 
verdwenen kopsporen en … wist je 
dat er vroeger vanaf Den Haag HS 
een trein reed naar Scheveningen? 
Lees het in het volgende nummer van 
de wijkkrant! 
~Ashwin Jethoe

Als ik dit schrijf, kondigt de 
lente zich net aan. Eerst was 
er een week waarin we in de 

Stationsbuurt van 15 centimeter 
sneeuw naar 20 graden Celsius 
gingen. Alsof de natuur de klimaat-
ontkenners nog een laatste hint 
wilde geven. Inmiddels is het zonnig 
en koeler en lopen de eerste bomen 
op het Huijgenspark al uit. 

In de lente staat de natuur voor een 
nieuw begin van een cyclus. Deze 
lente komt daar nog iets bij. Het 
coronavirus viert zijn eerste verjaar-
dag in Nederland en de huisartsen 
maken zich op om eindelijk de 
kwetsbare Stationsbuurters te gaan 
vaccineren, als AstroZeneca en Hugo 
de Jonge tenminste geen roet in het 
eten gaan gooien. Daarom dringt 
zich deze lente ook de vraag op hoe 
we onszelf aan onze haren omhoog 
gaan trekken, na één jaar 
corona-ellende.

Als ik een voorzet mag doen? Met de 
verkiezingsuitslag kunnen we als 
burgers een zetje in de goede richting 
geven. Als u dit leest zijn de Tweede 
Kamerverkiezingen waarschijnlijk al 
geweest. Ik wens ons toe dat we met 
zijn allen een afspiegeling van de 
samenleving hebben gekozen, die 
met elkaar in debat gaat, naar elkaar 
luistert en samen tot verstandige 
compromissen komt, waarbij ieder-
een wat geeft en neemt. Ik geef toe, 
af en toe moet je durven dromen.

Dan ons eigen gedrag. In de weten-
schap dat veranderingen in menselijk 
gedrag zo’n zes maanden nodig 
hebben om erin te slijten, mag je 
verwachten dat er in het afgelopen 
jaar dingen blijvend veranderd zijn. 

Nieuw begin

Column

Vries
Kool

Ook al blijven er altijd mensen die 
niets anders wensen dan teruggaan 
naar hoe het was. 

Als ik dit betrek op de Stationsbuurt, 
dan hoop ik op het volgende:
• Laat iedereen zijn stappenteller 
weggooien en acuut stoppen met 
‘challenges’ om met collega’s virtueel 
naar Barcelona te lopen, maar laten 
we blijven wandelen door de buurt en 
af en toe stoppen om met een toevalli-
ge buurtgenoot een gesprekje aan te 
knopen. Laten we elkaar blijven 
ontmoeten, ook al is het voorlopig op 
gepaste afstand en zonder elkaar aan 
te raken.
• Laten we stoppen met veelvuldig 
vliegen en pakketreizen naar desolate 
oorden, waar het warm is en het 
water lekker, maar de omgeving 
verder treurig. Laten we vaker op 
‘staycation’ gaan en ontdekken – 
wanneer dat weer mogelijk is - wat de 
buurt te bieden heeft. Leg je kleedje 
neer in het Huijgenspark en ga 
badmintonnen of balanceren op een 
slap koord. Lees een boek of speel een 
potje voetbal op het Oranjeplein. En 
hoe tof zou het zijn als er weer klein-
schalige buurtactiviteiten zijn met 
muziek, beweging en een drankje. 
Wederom: je moet durven dromen.
• En toegegeven, niet alles is rozen-
geur en maneschijn. Alle steunpak-
ketten komen een keer tot een eind en 
geloof geen politici die zeggen dat er 
de komende jaren niet wordt bezui-
nigd. De komende jaren zullen veel 
mensen in de problemen komen: hun 
werk verliezen, door de armoede-
grens zakken of hun eigen bedrijf in 
zwaar weer zien komen. Als buurtge-
noot kun je dat niet oplossen, maar let 
ten minste een beetje op elkaar. Doe 
dus iets aardigs voor je buren die het 
moeilijk hebben en koop bij sympa-
thieke ondernemers in de buurt.

En wat mij betreft kan de zomer niet 
snel genoeg komen.
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Met dit wijkbudget geeft de 
gemeente €30.000,- aan 

plannen voor de wijk. Of je nu woont, 
werkt, studeert, sport of naar school 
gaat in de Stationsbuurt. Iedereen kan 
plannen indienen om de wijk sportie-
ver, groener, veiliger en mooier te 
maken. De bewoners bepalen daarna 
samen welke plannen ook echt 
uitgevoerd worden.
 
Zo werkt het
> t/m 18 april kun je via de website 
www.stationsbuurtbegroot.denhaag.nl 
jouw plan(nen) voor de Stationsbuurt 
indienen.
> t/m 25 april voer je campagne en 
verzamel je minimaal 25 likes voor 
jouw plan.
> van 26 april tot 23 mei volgt er een 
haalbaarheidscheck door de gemeen-
te: passem de plannen binnen de 
voorwaarden op de website?

> 26 mei worden alle haalbare plan-
nen gepubliceerd.
> Van 27 mei tot 20 juni mogen alle 
bewoners uit de Stationsbuurt  
(van 12 jaar en ouder) stemmen door 
€30.000,-  online te verdelen over de 
haalbare plannen. Zo bepalen de 
bewoners welke plannen uitgevoerd 
gaan worden.
> 26 juni is de bekendmaking van de 
winnende plannen.
> Van juli 2021 t/m juni 2022 worden 
de winnende plannen uitgevoerd.
 
Heb je hulp nodig om bijvoorbeeld 
jouw idee in te dienen als plan?  
Bekijk de website www.stationsbuurt-
begroot.denhaag.nl, e-mail stations-
buurtbegroot@denhaag.nl  
of bel Jurienne op 06 34186498.

Vlak voor de totale sluiting  
van de basis scholen had ik  
een interview met Christine 
Leenders, directeur van de 
basisschool Jan Ligthart,  
in de Slicherstraat dicht  
bij het Oranjeplein. 

Ik had gezien op de website van de school dat er 
zoiets als een Kopklas bestaat. Daar wilde ik 
meer van weten. Wellicht zitten er onder deze 

leerlingen toekomstige journalisten voor onze 
wijkkrant? Christine Leenders is al 35 jaar verbon-
den aan de school, vanaf 1986. Sinds 2015 is zij 
directeur van de Jan Ligthartschool. In 2016 sollici-
teerde Christine ook naar de functie van directeur 
voor de Haagse Kopklas. De Haagse Kopklas is een 
project van de gemeente Den Haag om leerlingen 
die heel slim zijn maar een taalachterstand hebben, 
extra bij te spijkeren in de Nederlandse taal. Het 
doel is dat zij met een passend advies op niveau naar 
het voortgezet onderwijs kunnen gaan. 

School in school
De Haagse Kopklas kent vanaf komend schooljaar 
drie richtingen: Kopklas (kader)/ tl , vmbo-tl/ havo, 
havo/ vwo (tl betekent theoretische leerweg).
De leerlingen van de drie kopklassen zitten op drie 
verschillende middelbare scholen in Den Haag, 
respectievelijk Heldringcollege, Hofstad Mavo/
Havo en Edith Steincollege. Gemiddeld zitten er 15 
leerlingen in de Kopklas. Zij komen uit alle delen 
van Den Haag, ook uit de Stationsbuurt. “Een kind 
in groep 7 is mogelijk geschikt voor een Kopklas als 
het leergierig is, een goede werkhouding heeft, 
leren leuk vindt, goed is in rekenen maar niet in 
lezen, en vooral moeite heeft met begrijpend lezen. 
Het meisje of de jongen kan dan een motivatiebrief 
schrijven waarom zij of hij graag naar de Kopklas 
wil”, vertelt Christine Leenders. “Eigenlijk is het een 
school in een school. Het is een hele verandering 
voor de leerlingen omdat ze op een middelbare 
school terecht komen, tussen klassen met oudere en 
grotere leerlingen. Maar het contact werkt ook 
stimulerend.” 

Arts of architect
“De leraren van de Kopklassen bepalen hun eigen 
programma en organiseren alles zelf.” Christine 
heeft maandelijks contact met de leraren over hoe 
het gaat. Regelmatig komt het voor dat kinderen al 
een echt doel voor ogen hebben. Ze willen bijvoor-
beeld geneeskunde gaan studeren en arts worden, 
of bouwkunde studeren in Delft om architect te 

Over Jan Ligthart 
(18591916)
Jan Ligthart was een Nederlandse onderwijzer en onder-
wijsvernieuwer. Hij werd bekend als schoolhoofd van een 
lagere school in de Schilderswijk/ Stationsbuurt en als 
schrijver van artikelen en boeken. De man die zich tegen 
het ‘slaafs volgen’ van methodes keerde, kon toch ook niet 
zonder. Ligthart had op zijn school op de Hoefkade 
kinderen die vrijwel nooit de buurt uit waren geweest, en die 
grotendeels in gezinnen leefden waarin nauwelijks gelezen 
werd en ook geen platenboeken aanwezig waren. Die 
kinderen hadden dus geen visuele voorstellingen van het 
leven buiten de, toen grauwe, stadsbuurt, en wisten ook niet 
van de fabricage en productie van levensmiddelen en 
bouwmaterialen. Alles wat kinderen een eeuw later via de 
televisie leren zien en begrijpen moest dus op een of andere 
gebrekkige wijze in de school gebracht worden, met 
schoolplaten.
Bron: Wikipedia

De Haagse Kopklas

worden. In de Kopklas krijgen ze de kans om hun 
Nederlands te verbeteren, om daarna naar de 
brugklas te gaan die past bij hun niveau. “Nieuwtje… 
er is goedkeuring voor een vierde Kopklas op de 
locatie Johan de Witt (vmbo-tl/ havo)”, schrijft 
Christine me later nog. Sommige kinderen kunnen 
al meteen na groep 7 worden toegelaten, anderen 
gaan na groep 8. In feite gaat zo’n meisje of jongen 
dan naar een speciale klas op de middelbare school. 
Het lesrooster ziet er wel heel anders uit: de hele 
ochtend wordt aandacht besteed aan de 
Nederlandse taal. Vaak beginnen ze eerst met vrij 
lezen van een boek. In de middag krijgen ze project-
onderwijs om de Nederlandse taal in de praktijk te 
leren. Er zijn projecten bijvoorbeeld over Den Haag 
als stad van vrede en recht, over water, kunst, reis 
om de wereld enzovoort. Ze gaan op excursie en 
maken daar verslagen van.

In het volgend nummer van deze krant maken we 
kennis met leerlingen van de Kopklas uit de 
Stationsbuurt. Door de corona-lockdown was het 
niet mogelijk ze voor deze krant te ontmoeten.
~Angelina Adam

Geld voor 
verbeteringen  
in de  buurt

“Op verschillende plekken in de stad zie 
je ze al aan huizen hangen. En het 

komt ook wel een beetje door corona, dat we 
meer tijd hebben en buiten zijn. Een mini-
bieb leek me hier daarom een goed idee.”
“Allemaal hebben we wel boeken die we niet 
zomaar weg willen gooien, maar waarvan we 
het leuk vinden als anderen ze ook kunnen 
lezen.” Samen met opbouwwerker Kersten 
heeft ze al naar de plek gekeken die ze in 
gedachten had: op de kop van het park, in de 
buurt van de houten bankjes en dicht bij De 
Overkant. “Er komen daar veel passanten, 
ook van mensen buiten de buurt. Het zou 
leuk zijn als die een boek meenemen of er 
juist één achterlaten.” Natalie houdt van 
lezen. Haar leestip: de bundel In mijn mand 
van Lieke Marsman, Dichter des Vaderlands. 

“Dat zijn zulke mooie teksten!” Ze hoopt dat 
ook jongeren door de minibieb geïnteres-
seerd raken. Het verzoek ligt nu bij de 
gemeente. “Het zou fijn zijn als zij voor een 
stevig fundament kunnen zorgen.” Het kastje 
wil Natalie maken samen met een bevriende 
timmerman, ook uit de buurt. “Het moet wel 
een mooi stevig kastje worden en niet te 
klein.” We spreken af dat als de minibieb 
klaar is we een uitgebreider artikel schrijven. 
Het past allemaal mooi bij elkaar, die taalini-
tiatieven in de Stationsbuurt: de stoepranden 
met welkomstspreuken in allerlei talen, de 
gedichtenbundel met buurtbewoners (zie 
artikel op pagina 5) en nu dus ook de 
minibieb.
~Angelina Adam

Altijd al een goed idee voor de 
wijk gehad? Doe dan mee met 
Stationsbuurt Begroot!

Prijsvraag  
voor de  
wijk 
Er is gehoor gegeven aan de 
oproep om jullie beste idee 
voor de wijk in te dienen.  
Je maakte kans op € 750,00 
voor de uitvoering hiervan.  
De jury, bestaande uit 
buurtbewoners, heeft de 
moeilijke taak gehad om uit 
alle ingezonden ideeën het 
beste te kiezen. 

Uiteindelijk is gekozen voor het idee van Natalie 
voor een minibieb, waar bewoners boeken kunnen 

achterlaten, meenemen of op een bankje in het park 
kunnen lezen. Hopelijk kan iedereen hier snel gebruik 
van maken. Voor de verliezers: niet getreurd! 
Binnenkort gaat Stationsbuurt Begroot van start, 
waarbij  €30.000 beschikbaar wordt gesteld voor ideeën 
die de leefbaarheid in de Stationsbuurt verbeteren. 
Iedereen uit de wijk kan hieraan mee doen. 
~Kersten Gans – Opbouwwerker Zebra Welzijn

Goed idee voor de buurt:  
minibieb
Natalie Veen won de €750 van Zebra met haar 
idee voor een minibieb in het Huijgenspark.

“Het moet wel een 
mooi stevig kastje 
worden”

Wie zat  
op deze 
school?
Wie herkent het schoolge-

bouw op deze foto’s en weet 
hoe de school heette en waar deze 
stond? De redactie komt graag in 
contact met wijk bewoners die 
oud-leerling zijn en er enkele jaren 
van hun schoolgaande jeugd 
doorbrachten. 

Wil je je herinneringen delen, 
neem dan contact op met de 
redactie: hs@buurtstation.nl 
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Tegelijk vraag ik me vaak af voor wie dit precies 
gebeurt. Ik zie dat veel huizen die te koop staan 
enkel worden gekocht om erna te worden gesplitst 
in kleine units en er zoveel mogelijk huurders in te 
krijgen. Of juist om tegen woekerprijzen te worden 
verhuurd aan expats. Deze mensen zullen hier 
steeds tijdelijk blijven en geen binding met de buurt 
opbouwen. Plus, het drijft de al aanwezige bewoners 
de buurt uit. Dit is een leefbaarheidsprobleem waar 
ook wat aan gedaan zou moeten worden, vind ik.”   

Covid
Tijdens de eerste lockdown werd Nadine door 
kunstinstelling Stroom gevraagd werk te maken 
over onze stad in coronatijd. “Ik was toen al aan het 
proberen de rare periode zo gewoon mogelijk te 
houden voor mijn dochter Senna, en niet enkel 
binnen te blijven met elkaar. We maakten samen 
veel wandelingen en ontdekten, zo vlak bij huis, 
nieuwe plekken waar Senna rustig kan spelen. Het 
binnenplein van het Student Hotel, het dak van een 
lege parkeergarage en een uitgestorven Doublet-
straat. Het werden grote speeltuinen door de ogen 
van een kind. Hun functies veranderden doordat ze 
plotseling geen economisch waarde meer hadden 
en dat registreerde ik voor het Stroom-project. 
Doordat het leven langzamer werd leerden we de 
stad beter kennen. Het deed Senna zichtbaar goed.” 
~Dennis Koot

Als mensen haar vragen of ze nu fotograaf of 
kunstenaar is, is haar antwoord telkens 
verschillend. Het maakt haar niet zoveel 

uit welke naam ze zichzelf geeft. In elk geval zet ze 
fotografie in voor haar kunstwerken, die opgeno-
men zijn in onder andere de collecties van KPMG, 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en Stedelijk 
Museum Amsterdam. 
 
“Door verschillende reizen is mijn fascinatie voor de 
ontheemde mens, diaspora-gemeenschappen en 
arbeidsmigratie een thema in mijn werk geworden. 
Ik zag dit als eerste tijdens mijn artist-in-residence in 
China. Verder is mijn partner Filipijns en op bezoek 
bij mijn schoonfamilie merkte ik dat Filipino’s soms 
noodgedwongen uittrekken over de hele wereld 
voor beter werk en een beter leven. Ook in 
Nederland is er een gemeenschap. Deze ben ik gaan 
opzoeken en benaderen. Ik ben nieuwsgierig naar 
hun leven en wil hun verhaal met mijn werk een 
gezicht geven.”

Leefbaarheid 
“De Stationsbuurt staat voor mij voor een vriende-
lijke buurt. Het is bijzonder dat je midden in het 
centrum zo’n woonbuurt vindt waar de bewoners 
elkaar kennen en groeten. Het zijn verschillende 
mensen met verschillende achtergronden. Ik zou 
nooit in een meer homogene buurt als het Staten-
kwartier willen wonen. De buurt knapt ook op door 
de aandacht van de gemeente voor leefbaarheid. 

als 
speeltuin 

Nadine Stijns woonde  
op veel plekken in Den 
Haag. Zes jaar geleden 
vestigde zij zich in de 
Stationsbuurt met haar 
partner en haar dochter 
Senna. Met de laatste 
wandelende ze veelin  
de stad tijdens de lock 
down. Dit werd het 
onderwerp van een 
kunstproject.

De 
stad

tijdens 
lockdown

3 beelden uit 
de The Hague 
Social 
Distancing 
Corona Dérives 
van Senna 
Castro & 
Nadine Stijns

“Functies 
veranderden 
doordat ze 
plotseling 
geen 
economisch 
waarde meer 
hadden”

Misschien wel de belangrijkste klacht 
was dat een duidelijk plan ontbreekt 
voor de leefbaarheid voor al die 
nieuwe én de huidige bewoners. Het 
is niet duidelijk of er genoeg ruimte 
en geld zal zijn voor bijvoorbeeld 
sportvoorzieningen, zwembaden, 
huisartsen, tandartsen, speelplekken, 
scholen en groen. De bewonersorga-
nisaties pleitten voor “een (binnen)
stad waarin alle inwoners nu en in de 
toekomst goed en gezond kunnen 
wonen, werken, leven en relaxen.”  
Een groep experts constateerde vorig 
jaar juli ook: “Dit document gaat in de 
eerste plaats over vastgoed. De mens 
komt niet of nauwelijks aan bod.” Zij 
adviseerden de gemeente toen ook al 
een ‘sociale paragraaf ’ aan de struc-
tuurvisie toe te voegen.

Plan verbeteren
In de gemeenteraad van begin februa-
ri werd verantwoordelijk wethouder 
Anne Mulder (VVD) flink aan de 
tand gevoeld. Hij probeerde duidelijk 
te maken dat het financiële gat niet 
zorgwekkend groot is. Dat de voorzie-
ningen er echt zullen komen, en dat 
het in deze fase niet gek is dat sommi-
ge aspecten nog vaag zijn. Maar de 
gemeenteraad kon niet overtuigd 
worden. Wethouder Mulder trok 
daarom de Structuurvisie met de 
hoogbouwplannen terug. Hij deed de 
toezegging een ‘comfortdocument’ te 
schrijven: een stuk om alle zorgen weg 
te nemen. Ook krijgt de gemeente-
raad meer gelegenheid om mee te 
praten. Hoe precies, en wat daarvan 
het effect zal zijn, dat blijven de 
bewonersorganisaties opnieuw 
kritisch volgen.
~ Annemarijke Jolmers 

Bronnen: Omroep West, Dagblad 070,  
platformstad.nl, Den Haag Centraal

Vervolg van voorpagina

Geen hoogbouw 
zonder bijbehorende 
voorzieningen

Bijdrage 
gemeente in 
huur of 
hypotheek 
Heb je minder inkomsten door  

de coronamaatregelen? En 
moeite om je woonlasten te betalen? 
De gemeente geeft eenmalig extra 
steun voor de kosten van huur of 
hypotheek: 750 of 1.500 euro.
Vraag deze Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK) aan 
via de website. Je vindt daar ook de 
voorwaarden: www.denhaag.nl/tonk.
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Van bijna niks kijkt ze 
meer op, maar dat is 
logisch na vele jaren 
gewerkt te hebben in dit 
vak. “In deze wijk liggen 
de uitdagingen bijvoor-
beeld bij woningen waar 
sprake is van drugsgere-
lateerde overlast. Het 
kan dan gaan om een dealadres of een zogenaamd 
gebruikerspand.” Om in zo’n geval tot beëindiging 
van een huurovereenkomst (via de rechtbank) te 
kunnen komen, moet een behoorlijk dossier opge-
bouwd worden. “Hierin werken we samen met de 
politie, maar is ook de samenwerking met de 
omwonenden van zo’n pand erg belangrijk,” licht 
Lucia toe. Daarnaast komt het soms voor dat 
huurders niet meer zelfstandig kunnen wonen door 
hun gevorderde leeftijd of GGZ-problematiek. “We 
staan in goed contact met de hulpverlening. We 
verwijzen bewoners in zulke gevallen door”, zegt 
Lucia. 

Maar al met al is de Stationsbuurt een wijk waar 
minder overlast wordt gemeld vergeleken met 
andere wijken. Lucia heeft het hier erg naar haar zin 
en hoopt hier nog vele jaren te mogen werken. 

Huurders van Staedion in de Stationsbuurt  
kunnen Lucia bereiken via: info@staedion.nl  

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 huis-aan-huis wordt  
verspreid. De krant is recent  
geheel vernieuwd en ziet er 
professioneel uit.

Adverteren kan al vanaf € 35 per nummer. 
Interesse? Zie pagina 2 voor meer informatie!

Lucia Post werkt 
aan leefbaarheid
 
Lucia Post werkt nu ongeveer een jaar als bewoners-
consulent bij Staedion. Haar werkgebied betreft de 
Stationsbuurt en de Rivierenbuurt. Als bewoners-
consulent heeft ze ruime ervaring. Voordat ze bij 
Staedion kwam, werkte ze 30 jaar in Rotterdam bij 
een woningbouwcorporatie. Het klimaat, duurzaam-
heid en vergroening liggen Lucia na aan het hart. 

Waar het kan werkt ze daarom samen met 
huurders van Staedion in de Stationsbuurt aan 

het ‘vergroenen’ van hun woonomgeving. Denk aan 
het plaatsen van waterdoorlatende tegels, het opvan-
gen van regenwater in tonnen zodat bewoners dat 
kunnen gebruiken voor het besproeien van tuinen, 
en het planten van blauwe regen aan de buitenkant 
van woningen. Als bewonersconsulent houdt ze zich 
bezig met de leefbaarheid van de woonomgeving. 
‘Schoon, Heel en Veilig’ zijn belangrijke kernwaarden 
voor Staedion. Lucia werkt samen in een wijkteam. 
“Het wijkteam bestaat uit complexbeheerders. Zij 
zijn het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Ze 
lopen dagelijks door de complexen in de Stations-
buurt en spreken waar nodig bewoners aan. De 
sociaal complexbeheerder kan ingeschakeld worden 
bij overlast, maar ook als mensen zich zorgen maken 

over een buur. En dan is er de beheerder technische 
leefomgeving voor de technische kant van de 
woonomgeving,’’ zegt Lucia.  “Dit jaar is een van de 
speerpunten van ons wijkteam de woonomgeving. 
Wij willen heel graag dat de mensen die er wonen 
zich thuis voelen. Ook vinden wij het belangrijk dat 
mensen die op visite komen, zich prettig en welkom 
voelen in de Stationsbuurt,” zegt Lucia.

Vergroenen van het Rode Dorp
Een groot project waar Lucia zich op dit moment 
mee bezighoudt is de vergroening van het Rode 
Dorp. Toen ze een jaar geleden voor het eerst 
kennismaakte met het Rode Dorp vond zij het 
gebrek aan groen opvallend. Aan de buiten- of 
straatzijde is het plan om de gebouwen te voorzien 
van blauwe regen of andere klimplanten. Ook op de 
binnenterreinen is het plan om het Rode Dorp te 
vergroenen, om de hittestress die daar ‘s zomers 
heerst te verminderen. Deze plannen worden niet 
door Staedion van bovenaf gelanceerd, maar in 
samenspraak met de bewoners ontwikkeld.  
Lucia vindt de Stationsbuurt van alle wijken waar 
Staedion woningen heeft, de leukste wijk om 
bewonersconsulent te zijn. “Door de mix van 
mensen en culturen, en in het bijzonder de grote 
aantallen studenten. Denk aan het Huijgenspark, 
de Struijck, het Rode Dorp, de Boomsluiterskade en 
het Groenewegje. Dit maakt de dynamiek van het 
werken anders dan in andere wijken van Den Haag.” 
Natuurlijk blijft de wijk zijn uitdagingen hebben. 


