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Stationspostgebouw als nieuw
De verbouw en 
renovatie van het 
voormalige 
postgebouw 
achter station HS 
is afgerond. 
De steigers zijn verdwenen, delen 

van de gevel zijn vervangen, 
maar de grootste transformatie heeft 
binnen plaatsgevonden. De hal is 
maar liefst 8 verdiepingen hoog en 
schijnt spectaculair te zijn. Van 
binnen werd het gebouw, een rijksmo-
nument, compleet gestript en op-
nieuw opgebouwd. Daarbij zijn extra 
tussenlagen aangebracht voor meer 
werkruimte. Voor een deel wordt dit 
weer het hoofdkantoor van PostNL 
– wat het ook was tussen 1949 en 
1997. Een ander deel wordt ingericht 
als ‘co-working space’ met veel flexibi-
liteit. Op de foto nog de bouwafzet-
ting met speciale corona street art, die 
op korte termijn wordt vervangen 
door groen. Aan de overzijde zal het 
glanzende, voormalige kantoorpand 
nog dit jaar gesloopt moeten worden: 
realisatie van de nieuwe hoogbouw op 
die plek start begin 2022.
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De zomer nadert en de coronamaat
regelen worden langzamerhand 
versoepeld. We zien goed bezette 
terrasjes en de ligstoelen in het park 
zijn terug van weggeweest. Op naar 
een gezonde en mooie zomer!

Van het bestuur  
van bewoners
organisatie 
Buurtstation

De afgelopen tijd heeft het 
bestuur niet stil gezeten. 
Online hebben we veel 

overlegd en wie weet, kunnen we op 
korte termijn weer live vergaderen. 
Een mooie gelegenheid hiervoor zou 
het eerstkomende Leefbaarheids-
overleg op woensdag 30 juni zijn. 
Echter, op het moment van drukken 
van deze krant is het nog onzeker of 
de maatregelen een live bijeenkomst 
toestaan. En met hoeveel mensen 
dan precies? Om het zekere voor het 
onzekere te nemen, doen we dit 
Leefbaarheidsoverleg toch nog een 
keer digitaal. Zodra het kan en mag 
organiseren we tevens een borrel om 
de in de buurt actieve vrijwilligers te 
bedanken. De afgelopen maanden 
hebben we ons gericht op lopende 
projecten, zoals Central Innovation 
District (CID) en de herinrichting/
rioleringswerkzaamheden 
Oranjeplein. Ook hebben we kennis-
gemaakt met Duurzaam Den Haag 
en staan kennismakingen met 
ondernemers op de gracht en met 
het bestuur van het Oude Centrum, 
om hier en daar samen op te kunnen 
trekken, op de agenda.

Verder zijn we erg trots op alle mooie 
en creatieve plannen die we als buurt 
hebben ingediend voor 
‘Stationsbuurt Begroot’! Er is duide-
lijk betrokkenheid vanuit de bewo-
ners en bereidheid om mee te 
denken om de leefbaarheid te 
verbeteren. De plannen laten zien 
dat er vooral behoefte is aan groen. 
We hopen binnenkort te horen 
welke plannen voor uitvoering in 
aanmerking komen en houden jullie 
daarvan op de hoogte, via social 
media en nieuwsbrieven.
 Noteer alvast het 
Leefbaarheidsoverleg van woensdag 
30 juni om 20 uur in je agenda. De 
agenda en uitnodiging versturen we 
binnenkort. Ontvang je die nog niet? 
Meld je dan aan via 
info@buurtstation.nl. We zien je 
graag de 30e.  

Groeten bestuur Buurtstation
Saskia, Maarten, Lucienne

Colofon

hs
@

buurtstation
.nl
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Advertenties
Hollands Spoor is een 
krant op A3-formaat van 
12 pagina’s en verschijnt  
4 keer per jaar in een 
oplage van 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.

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
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

Stationsbuurt Begroot
Wat is jouw favoriete plan voor 

de buurt? Tussen 16 juni en  
12 juli kun je nog één keer je voor-
keur(en) uitspreken. Je krijgt per 
brief een persoonlijke stemcode. 
Daarmee verdeel je fictief 30.000 
euro over de ideeën die via 
Stationsbuurt Begroot zijn verza-
meld. In april zijn 44 plannen 
ingediend om onze buurt sportiever, 
duurzamer, groener, veiliger, leuker 
en gezelliger te maken. Een stuk of 
30 kregen voldoende ‘likes’ om door 
te gaan naar de volgende ronde.  
 

Deze staan vanaf 16 juni opnieuw 
open voor stemmen.
• Uiterlijk 15 juni ontvangen 
bewoners de brief met 
persoonlijke stemcode.
• Je kunt stemmen tot en met 
zondag 11 juli.
• Op woensdag 14 juli maakt 
de gemeente de winnende plannen 
bekend.

Ga naar stationsbuurtbegroot.
denhaag.nl en kies jouw favoriet(en)!
Stem vóór 12 juli!
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Kanoverhuur Den Haag en omstreken biedt de 
mogelijkheid om de stad Den Haag en haar 

prachtige omgeving vanaf een heel bijzondere 
kant te bekijken. Peddel door het historische 
centrum van de stad met haar bijzondere oude en 
moderne architectuur en vele bruggen, of maak 
een tocht naar Clingendael! Je kunt zelf weten hoe 
lang je gaat. Vertrek is vanaf het Groenewegje ter 
hoogte van nr. 144.
kanoverhuurdenhaag.nl

Kanoën

Inmiddels een begrip in de wijk: 
De Ooievaart. Bij de Ooievaart 

kun je terecht voor een rondvaart 
door de stad. Ooievaart vaart langs 
alle binnenstadswijken van Den 
Haag. Een vaart met de Ooievaart 

laat je het oude en het nieuwe van 
Den Haag zien. Je kunt een los 
kaartje kopen of kiezen voor een 
groepsarrangement. Vertrek is 
vanaf de Bierkade.
ooievaart.nl

Roeien
Er zit geen roeivereniging in onze 

buurt, maar wel vlakbij in Laak. 
Zo heb je roeivereniging De Laak op 
de Binckhorst en studentenroei-
vereniging Pelargos achter de Haagse 
Hogeschool. Beide bieden introduc-
tiecursussen aan. 
rvdelaak.nl  en pelargos.nl 

Zowel bij de Ooievaart als via Kaai 
13, in samenwerking met de 

Willemsvaart, kun je dineren op het 
water. Je hoeft zelf niets te doen en 
alleen te genieten. Je kunt natuurlijk 
ook genieten op een van de hore-
ca-terrassen aan de gracht. 
kaai13.nl en ooievaart.nl

Dineren 
op het 
water

De laatste jaren zie je ze steeds 
meer: stand up paddling 

(SUP’en). Je staat op een soort surf-
board en je peddelt staand vooruit. 
Het is een complete workout! Er zijn 
verschillende mogelijkheden in de 
buurt. Bij Kaai 13 op de Dunne 
Bierkade kun je een paddleboard 
huren. En andere mogelijkheden is 
met de SUPBinckies op ontdekkings-
tocht te gaan in de stad. Vanuit de 
Binckhaven maken ze wekelijks een 
ronde door de stad. Daarbij komen ze 
ook door onze Stationsbuurt.
kaai13.nl en surfpoel.nl

Suppen

Het wordt zomer: tijd om weer van 
het water te genieten. Als Hagenaar 
of Hagenees denk je dan misschien 

snel aan het strand of een van de 
zwemplassen, maar ook in eigen 

buurt kun je van het water genieten. 
Het is altijd leuk om de stad eens vanuit het 
water te bekijken! En het is nog corona
proof ook. We hebben de mogelijkheden  
op een rijtje gezet.  ~Lobke Zandstra

Het 
water op!

Rondvaart
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De voorstelling was multimediaal, met 
en over eten. De gasten zaten aan aparte 
tafels, die zowel dienstdeden als tv-
scherm als etensbord. Op het scherm 

keek je naar filmpjes met verhalen van Hagenaars 
over leuke, mooie, ontroerende herinneringen bij 
een gerecht – dat je erna kreeg opgediend. 

Het Vijfde Bedrijf zette Annemarie op in 2008 met 
haar zus Sarah. De organisatie heeft als doel onaf-
hankelijke voorstellingen te maken, die cultureel en 
maatschappelijk relevant zijn. Annemarie is thea-
termaakster en actrice en woont in de Stations-
buurt. Het afgelopen jaar was voor haar een zware 
periode. Voorstellingen konden niet doorgaan. De 
onzekerheid en de manier waarop bijvoorbeeld 
tijdens de corona-persconferenties over cultuur 
werd gesproken, maakte bovendien dat ze bijna het 
bijltje erbij neer wilde gooien. “Ik ga maar een ander 
vak leren, metaal bewerken of zo”, zei ze tegen haar 
ouders. “Nou, daar zou je grootvader trots op 
geweest zijn!”, zei haar moeder. “Je komt uit een 
lange lijn van metaalbewerkers.” Dat was iets wat ze 
helemaal niet wist.

Niet zeuren over elkaar
Sinds 2014 woont Annemarie in de Repelaerstraat. 
Die heette vroeger Faber van Riemsdijkstraat, maar 
had een slechte naam waar men van af wilde (zie 
kader). Een vriend woonde er al. “Ik werd op slag 

verliefd op de straat!” Annemarie heeft op verschil-
lende plekken in Den Haag gewoond. “Maar hier 
voel ik me het meest thuis.” De sfeer is er goed. Er 
wonen verschillende mensen; vaak hebben ze 
familie of vrienden in de straat wonen waardoor er 
saamhorigheid is. “De straat is een dorpje. 
Inmiddels zijn er meer vrienden van mij in de straat 
komen wonen, ook mijn zus. Men let een beetje op 
elkaar, pakjes neemt men voor elkaar aan. En er is 
één gouden regel, die mijn bovenbuurvrouw mij 
leerde toen ik me verexcuseerde over een feestje dat 
ik had: ‘Het enige dat we hier in de straat niet doen, 
is zeuren over elkaar!’ De Spinozahof vervult een 
belangrijke rol voor de straat en voor de buurt. Door 
de verschillende initiatieven ontstaan er allerlei 
nieuwe contacten.” Aan de zonzijde van de 
Repelaerstraat zijn de meeste geveltuinen aange-
legd en rond de bomen zijn perken vol met bloe-
men. “Een minpuntje is dat er soms erg hard door 
de straat gereden wordt. Ik zou nog wel eens iets 
willen doen met de hele straat”, zegt Annemarie.

Caravan
Voor dit interview zitten we in de achtertuin. Ik ben 
totaal verrast als ik een caravan in de tuin zie staan. 
“Ja, ik had graag een logeerplek maar een uitbouw 
was voorlopig nog te kostbaar. En toen dacht ik: een 
caravan! Die is over het dak met een grote hijskraan 
de tuin in gehesen. Helaas spitten de, vorig jaar 
geadopteerde, konijnen de boel om.” 

In 2020 zag ik een bijzondere 
theaterproductie, bij Grey Space in  
the Middle op de Paviljoensgracht,  
de voormalige Vrije Academie.  
De voorstelling werd ingeleid door 
Annemarie de Bruijn, artistiek leider 
van Het Vijfde Bedrijf. Ik ontmoet 
haar nu uitgebreider.

Fo
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Interview met 
Annemarie de Bruijn

“Ik werd 
op slag 
verliefd op 
de straat!”
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Opdrachten 
Inmiddels gaat het met Annemarie’s werk weer 
beter. Ze heeft een nieuwe opdracht. Zij is momen-
teel programmaleider artistieke en maatschappelij-
ke programmering van openluchttheater 
Zuiderparktheater. “Voor de schoolvakantieperiode 
van half juli tot en met september.” En eerder dit 
jaar heeft Het Vijfde Bedrijf alweer een onderdeel 
verzorgd voor de online Haagse Vrouwendagen: het 
project ‘Speech’. Vier vrouwen, die uit eigen erva-
ring iets in de maatschappij willen veranderen werd 
een podium en professionele speechschrijver 
aangeboden om een toespraak te houden, die 
online is te bekijken en beluisteren. “De speeches 
hebben veel positieve reacties opgeroepen en dit is 
zeker een project waar ik mee doorga.” 

Schaakbord
Tot slot vraag ik of ze nog een tip of idee heeft voor 
de buurt. “Het Huijgenspark is een mooie plek. 
Leuk, ook het basketbalveld. Er gebeurt van alles 
tegelijkertijd en iedereen laat elkaar met rust. Een 
schaakbord zou misschien nog een aanvulling 
kunnen zijn, zoals nu op het Rabijn Maarssenplein 
staat.” Annemarie zou graag het interviewstokje 
willen doorgeven aan haar buurvrouwen. Ze gaat 
polsen of zij er wat voor voelen.
~ Angelina Adam 
 
hetvijfdebedrijf.nl

Tot 1937 heette de 
Repelaerstraat de 

Faber van 
Riemsdijkstraat. Mr. 
Jeremias Cornelis Faber 
van Riemsdijk (1786
1865) was in 1813 
waarnemend burge
meester en werd later 
lid van de gemeente
raad. De straat had geen 
goede naam. Op 23 
oktober 1920 schrijft 
een columnist in de 
krant ‘Het Vaderland’ 
dat er plannen zijn om 
de Faber van 
Riemsdijkstraat te 
herdopen: mannen 
worden door vrouwen 
van hun geld beroofd, 
helers wonen er, de 
politie doet er invallen 
in woningen waar 
illegaal wordt gegokt. 
Op 10 februari 1922 
werd een vreemdeling 
die een bezoek bracht 
aan een pand hij kon 
het zich niet precies 
herinneren maar het lag 
in de Faber van 
Riemsdijkstraat besto
len van 5000 gulden! 
De straat had ook een 
andere kant. Rond 1920 
was er een kleine 
synagoge, een huissjoel, 
genaamd Beis Jisroeil. 
De synagoge was er voor 
Poolse joden die zich 
niet thuis voelden in de 
Grote Synagoge in de 
Wagenstraat. In 1924 
verhuisde deze sjoel 
naar de Van der 
Duynstraat. 

Al meerdere malen was 
bij de gemeente een 
verzoek ingediend om 
de straatnaam te wijzi
gen vanwege de slechte 
naam die de straat had 
op zedelijk gebied. 
Onder andere een 
nazaat van Faber van 
Riemsdijk was een van 
de verzoekers. In 1920 
werd een verzoek om 
naamswijziging nog 
door de gemeenteraad 
afgewezen. Na 1923 
kwamen er geen bero
vingen meer voor en na 
1928 kwamen bij de 
zedenpolitie geen 
klachten meer binnen 
over haar bewoners. 
Toch bleef de slechte 
naam aan de straat 
kleven. Een vijfde van 
de huizen stond leeg en 
de waarde van de huizen 
was sterk gedaald. 
Mensen die in de straat 
woonden, werden bij 
sollicitaties afgewezen 
en handelaars kregen er 
ook problemen mee. Op 
31 mei 1937 werd 
daarom de straatnaam 
gewijzigd in 
Repelaerstraat.

bron: anemaa.home.xs4all.nl/
ges/straten/stras.htm

Van Faber van 
Riemsdijkstraat
naar Repelaerstraat

“Dit is zeker 
een project 
waar ik mee 
doorga”
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In de vroege ochtend van 20 mei werd ik 
wakker van een brandlucht. In verschillen
de appgroepen bleek dit voor tal van andere 

buurtgenoten te gelden. Al snel bleek dat het 
ging om een enorme brand in de 
Wouwermanstraat op zo’n 1700 meter afstand 
van mijn slaapkamerraam. Pas kort na het 
middaguur, zo’n negen uur na de uitbraak, 
klonk het ́ brand meester´. Rond etenstijd rook 
het bij ons binnen nog steeds alsof de buren van 
een paar huizen verder hun fancy barbecue flink 
hadden opgestookt. 

Een paar dingen vielen op. Hoe een eenvoudige 
huis tuin en keukenbrand een huizenblok en 
een moskee in de as kon leggen, deed denken 
aan de stadsbranden waar de negentiende eeuw 
om bekend staat. Brandveiligheid had de 
afgelopen decennia niet echt in de belangstel
ling gestaan, zo leek het. En wat een wonder dat 
er geen doden zijn gevallen, ondanks de massale 
overbewoning met hier en daar zes matrasjes per 
kamer. Nog niet eerder zulke schrijnende 
omstandigheden in de stad gezien, aldus de 
brandweercommandant van dienst. In de dagen 
erna volgden op social media talloze reacties van 
mensen die concrete situaties benoemden van 
een even grote treurigheid, waarvan ze tever
geefs melding hadden gemaakt. Ook in de 
Stationsbuurt bestaan ongetwijfeld onveilige, 
overbewoonde plekken, waarvan het bestaan bij 
weinig buurtbewoners bekend is. Als de brand 
ertoe leidt dat gemeente, woningcorporaties, 
brandweer en alle andere betrokkenen hiermee 
voortvarend aan de slag gaan, komt er toch nog 
iets goeds uit voort.

Wat je er ook uit haalt is hoe in buurten, ook de 
onze, de mensen in een parallel universum langs 
elkaar heen leven. Het gezellige bakfietsgezin, 
de snelle drugsdealer, de eenzame oudere, de 
verliefde student, de vrome gelovige, de beziel
de kunstenaar, de vastberaden moeder, de 
heimelijk dakloze, de giechelende puber, de 
werkende arme, de onbezorgde rijkaard; ze 
komen in onze buurt allemaal voor op een 

Vuur en vlam

Column

Vries
Kool

kleinere afstand dan je denkt. Als je van 
Hollands Spoor via de Stationsweg naar het 
Oranjeplein loopt heb je waarschijnlijk je 
bingokaart al vol. Als je ze tenminste had 
herkend, want als je bij de ene groep hoort heb je 
waarschijnlijk weinig contact met de andere. 

Als ik voor mezelf spreek: ik ken persoonlijk 
niemand die drugs verkoopt en niemand die 
onder de armoedegrens leeft (dat denk ik 
althans), maar als ik door de buurt loop ben ik er 
dagelijks een armlengte van verwijderd. Ik ben 
wel nieuwsgierig van aard, dus ik denk elke keer 
dat ik zou moeten zijn zoals de dakloze die vaak 
rondloopt in de buurt. Hij oogt op het eerste 
gezicht netjes, maar bij nadere beschouwing zijn 
de kleren die hij draagt morsig en sjofel, heeft hij 
een ouderwets kunstbeen, en een gebit dat al 
jaren zeer dringend toe is aan grondige herstel
werkzaamheden. Bij iedere voorbijganger leidt 
hij zijn verzoek om een kleine bijdrage in met 
een oprecht belangstellende vraag hoe het gaat 
en een anekdote over zichzelf, de laatste keer 
over hoe hij ooit in Amsterdam de halve mara
thon heeft gelopen, wat bijna niet voor te stellen 
is als je hem ziet in zijn huidige staat. Hij heeft 
de benijdenswaardige gave, die ik mezelf en 
andere buurtgenoten gun, om met iedereen in 
contact te zijn.

Mijn tip: wacht nog even die prik met Moderna, 
Pfizer of Jansen af als je hem nog niet hebt 
gehad, en trek erop uit om eens iemand in de 
buurt te ontmoeten die je nog nooit hebt gespro
ken. Maak een praatje, begin een gesprek en 
misschien is het wel het begin van echt contact 
of een levenslange vriendschap. Zoals de beken
de Amerikaanse volkszanger al zong ”You can’t 
start a fire without a spark.”

Stationsbuurtbewo-
ners hebben grote 

behoefte aan meer 
groen in de buurt. Dat 
blijkt uit de vele groene 
ideeën tussen de inge-
diende plannen voor 
‘Stationsbuurt Begroot’. 
Tegelijker tijd zijn er al 
diverse initiatieven om 
bewoners daarbij te 
ondersteunen. 
Bijvoorbeeld bij de 
aanleg van  gevel-
tuintjes. Onder meer de 
gemeente, Duurzaam 
Den Haag en Operatie 
Steenbreek bieden 
hiervoor mogelijkhe-
den. Geveltuintjes 
hebben met een kleine 
inspanning direct effect 
op vergroening en 
wateroverlast. Daarom 
willen we vanuit 
Buurtstation inventari-
seren wie interesse heeft 

in een geveltuintje en 
tegels wil inruilen voor 
groen. Wellicht is het 
dan mogelijk een 
gezamenlijk moment te 
organiseren voor de 
aanleg van geveltuinen, 
waarbij de gemeente 
helpt met het op een 
juiste manier aanleggen 
en wat daarbij verder 
komt kijken. Eventueel 
gecombineerd met 
leuke activiteiten voor 
de buurt zoals een 
plantjesmarkt.

Heb je interesse in een 
geveltuintje? Laat ons 
dit dan weten, zodat we 
richting de gemeente 
met een plan kunnen 
komen hiervoor. 
Stuur voor 30 juni een 
mail naar  
info@buurtstation.nl

Er zijn plannen voor 
herinrichting van 

het Oranjeplein. Dat 
wordt vast mooi! Maar 
het zal nog een paar jaar 
duren voordat het klaar 
is. Toch wordt er niet 
stil gezeten. Kinderen 
spelen en sporten daar 
volop, terwijl moeders 
even bijpraten op de 
banken. Inmiddels is 
ook de keuken opge-
knapt en voorzien van 
de nodige potten en 
pannen. De keuken is in 

principe open voor 
gebruik op afspraak.  
Er kan door iedereen 
gekookt worden ten 
behoeve van de wijk. 
Denk aan: koken voor 
jongeren, bijeenkom-
sten op het plein of in 
de wijk. Heb je zo’n 
idee? Gebruik van de 
keuken vraag je aan bij 
Kersten Gans, opbouw-
werkster bij Zebra:  
tel. 06 43044577,  
e-mail  
k.gans@zebrawelzijn.nl

Vergroen  
de buurt

Keuken 
Oranjeplein
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de taal, de cultuur, de ongeschreven 
regels, maar ik wilde ervoor gaan. Ik 
ben begonnen op het vmbo, maar ik 
wilde verder. 
 
“Ik wilde juridisch medewerker 
worden en vond politiek interessant. 
Vaak is me verteld dat dat misschien 
niet voor me weggelegd was, dat ik de 
lat lager moest leggen. Maar ik heb 
daar niet naar geluisterd en ben 
ervoor gegaan: mbo, hbo, zelf een 
stage bij de Tweede Kamer geregeld 
en uiteindelijk via omwegen deze 
mooie baan bij de gemeente. Dat is 
ook wat ik jongeren voorhoud: ga 
ervoor, Nederland geeft je kansen die 
je kunt pakken, laat je door niemand 

tegenhouden, zet dóór. Er is veel mogelijk: kijk naar 
mij. Voor jongeren die het moeilijk hebben wil ik 
graag een optimistisch tegengeluid zijn.”
 
Werelden bij elkaar laten komen
Terug naar de Stationsbuurt. Wat wil hij bereiken? 
Nasir: “Ik hoop dat ik over een paar jaar trots kan 
terugkijken dat ik heb kunnen meehelpen aan de 
ontwikkeling van de buurt. Sinds 2000, toen ik in 
Den Haag kwam wonen, loop en fiets ik door de 
Stationsbuurt. Voor mij is het de entree van de stad. 
In die periode is er veel aangepakt: het 
Stationsplein, de rode loper, panden die zijn opge-

Vanaf begin dit jaar is Nasir (33) de 
opvolger van Marja van Tol en combi-
neert hij werkzaamheden in de 
Schilderswijk en de Stationsbuurt. 

Gevraagd wat zijn werk inhoudt legt hij uit. “Mijn 
kerntaken zijn welzijn en participatie. Op het 
gebied van welzijn onderhoud ik contacten met 
Parada. Ik spreek met jongerenwerkers en opbouw-
werkers. Jaarlijks maakt de gemeente afspraken over 
de besteding van de welzijnsgelden. Ik volg dat 
namens de gemeente, door gesprekken te voeren en 
rapportages te lezen. Voor mij is het bij welzijn 
belangrijk dat de behoefte van bewoners centraal 
staat.” 

“Op het gebied van participatie moet je mij zien als 
schakel tussen bewoners en het stadhuis. Aan 
buurtbewoners leg ik uit wat het beleid dat in het 
stadhuis wordt bedacht, voor de buurt betekent. 
Andersom breng ik ideeën en wensen uit de buurt 
in het stadhuis onder de aandacht. Voor de gemeen-
te zijn mijn circa 25 stadsdeelcollega’s en ik de ogen 
en oren in de wijken.”
 
Fluitend naar het werk
Hoe hij voeling houdt met de wijk? Daarop heeft 
Nasir een duidelijke visie. “Ik vind het heel belang-
rijk om aanwezig te zijn bij het Leefbaarheids-
overleg om te horen wat er speelt, maar dat is niet 
voldoende. Ik vind het interessant om zelf te 
onderzoeken wat er in de wijk leeft. Ik wil graag 
door de wijk fietsen, op het 
Oranjeplein spreken met de mede-
werkers van het Haags Hopje, in een 
strandstoel zitten en een praatje 
maken op het Huijgenspark. Ik ben er 
ook niet vies van koffie te zetten voor 
een groep ouderen of een keertje mee 
te helpen bij buurtactiviteiten. Dat 
soort contacten is heel belangrijk voor 
mijn werk. Juist dat maakt ook dat ik 
fluitend naar mijn werk ga. Ik moet er 
wel bij zeggen dat door mijn start in 
coronatijd ik nog weinig van dit soort 
dingen heb kunnen doen, maar dat ga 
ik zeker inhalen als het weer kan.”
 
Een optimistisch tegengeluid
Dat Nasir in het welzijns- en jonge-
renwerk terecht is gekomen, is geen toeval en hangt 
sterk samen met zijn eigen bijzondere levensver-
haal. “Ik ben geboren in Afghanistan. Ik ben op 
mijn twaalfde in Nederland aangekomen samen 
met mijn broer van vijftien. Onderweg naar een 
wereld waar hopelijk het leven beter zou zijn, heb ik 
als kind niet het gevaar van de zee ervaren. Maar ik 
ben door wilde bossen gegaan en alle gevaren die je 
je kan voorstellen heb ik mee gemaakt. Ik was 
daardoor vroeg volwassen. Al in het AZC dacht ik, 
‘ik ben hier toch’ en dan wil ik er iets van maken. Ik 
had geen Amerikaanse droom, maar een 
Nederlandse droom. Ik had moeite met van alles: 

Nasir Refa werkt sinds vijf jaar bij het 
Stadsdeel Centrum als medewerker welzijn, 
jeugd en participatie in de Schilderswijk. 
Aan Hollands Spoor vertelt deze bevlogen 
ambtenaar met een bijzonder levensverhaal 
over zijn werk in de Stationsbuurt.

knapt. De wijk is nog mooier geworden. Ik vind de 
Stationsbuurt een hele interessante wijk, omdat er 
veel verschillende groepen samenleven: hoge en 
lage inkomens, jong en oud, kunstenaars en creatie-
velingen, studenten. Dat geeft de buurt een mooie 
dynamiek. De vraag is hoe we die verschillende 
groepen met elkaar verbinden: wat kunnen we doen 
om werelden bij elkaar te laten komen? Een buren-
dag, thema-avonden, vrijwilligerswerk via NLDoet, 
alles wat daaraan bijdraagt ben ik voor. En kunnen 
we iets bedenken waardoor studenten zich meer 
betrokken voelen bij de wijk?”

Betrokkenheid
“Mijn eerste indruk, nu ik me intensiever met de 
buurt bezighoud, is positief. De mensen hier zijn 
actief, creatief en positief. Je ziet dat terug bij de 
besteding van het wijkbudget via Stationsbuurt 
Begroot. (zie ook op achterpagina) Er is een groot 
aantal interessante ideeën ingediend op het gebied 
van sport en spel, cultuur en groen. Daar blijkt echt 
betrokkenheid van de bewoners uit. Het zou mooi 
zijn als we nog dit jaar met de winnende ideeën aan 
de slag kunnen. Wat ik ook belangrijk vind is de 
werkgroep voor de herinrichting van het 
Oranjeplein. Heel mooi als we bij de herinrichting 
kunnen aansluiten bij de wensen van de bewoners.”
 ~Vries Kool

Een Nederlandse 
droom in de 
Stationsbuurt

“Wat  
kunnen we 
doen om 
werelden  
bij elkaar  
te laten 
komen?”
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Op de Stationsweg 
maken Bertha van den 
Dolder en Marius Voet  
al decennia lang hun 
maquettes en hun werken 
van glas. Nu staan ze op 
het punt hun bedrijf te 
beëindigen en de 
Stationsbuurt te 
verlaten. Een gesprek 
met een ondernemend 
stel dat blijft ontdekken.

Hun hoge en lichte werkruimte bevindt 
zich al 33 jaar op de hoek van het 
pleintje vlak voor de Wagenbrug. Op 
de begane grond hun bureaus en een 

overlegtafel, in de kelder het gereedschap, de 
machines en de materialen. “We hebben hier altijd 
met veel plezier gezeten.” Pas de laatste jaren is er 
één grote frustratie: het vuilnis dat om de haverklap 
bij de ondergrondse containers op de hoek met de 
Repelaerstraat wordt gedumpt. Praktisch voor hun 
deur. Marius: “Honderden meldingen heb ik daar al 
over gedaan bij de gemeente. Het frustrerende is 
vooral dat er schijnbaar geen oplossing voor is.” 

Stationsbuurt
Uit het verleden herinneren ze zich de vele heroïne-
gebruikers nog wel. “Tientallen waren er in deze 
buurt. En hier in de Repelaerstraat de dealers”, 
vertelt Bertha. “Heel vaak waren de ramen van 
auto’s ingetikt, vooral bij het station en de hotels die 
je daar toen had.” Last hadden ze er niet van. 
“Eigenlijk is het nu onrustiger, met veel meer 
autoverkeer.” Ze komen dagelijks op de fiets vanuit 
hun woonplaats Delft, waar ze ook studeerden. 
Bouwkunde. Architect zouden ze worden, en in die 
richting deden ze dan ook hun eerste werkervaring 
op. Het beviel niet. “Het is een harde wereld, waar je 
veel bezig bent om alle verschillende belangen 
samen te brengen.” Bovendien hebben we het over 
de jaren ’80: het was crisis, er was weinig werk en de 

De maquettes en 
glaswerk van 
Bertha en Marius

vooruitzichten waren slecht. Na 
enkele jaren vielen ze terug op de 
bouw van maquettes, wat ze al kenden 
uit de opleiding. Dat zouden ze ‘erbij 
doen’, maar bleek al snel genoeg 
opdrachten op te leveren. “Van de ene 
opdracht kwam de andere”, vertelt 
Bertha, “en heel lang konden we de 
krenten uit de pap vissen. Tot 2010: 
toen brak de volgende crisis uit.” 

De jaren ’20
Het Nieuwe Bouwen is hun specialisme: de stijl uit 
de jaren ’20 van de vorige eeuw. “Een inspirerende 
tijd”, vindt Bertha. “Heel modern, men wilde de 
dingen anders doen.” In de architectuur en de bouw 
werd dat mogelijk omdat rond 1900 het gewapend 
beton was uitgevonden. Beton, staal en de nieuwe 
denkbeelden ‘licht, lucht en ruimte’ brachten 
vernieuwing. “De Van Nellefebariek 
in Rotterdam is uit die periode. 
Mondriaan ook. Nederland is wereld-
beroemd met de architectuur en de 
kunst van toen.” Hun master piece is 
ook een gebouw uit die tijd: de 
Aubette in Straatsburg, een film- en 
dansgelegenheid door de 
Nederlander Theo van Doesburg, 
opgeleverd in 1928. De maquette die 
ze maakten (zie foto hiernaast), 
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Dat bevalt zo goed dat de 
ijssalon en de platenzaak de 
vloer delen deze zomer.Toen 

de belwinkel die er jarenlang zat 
vertrok, zocht Maarten een nieuwe 
huurder. Zijn idee als fervent ijslief-
hebber was om een ijssalon te verlei-
den een vestiging in de Stationsbuurt 
te openen. Dat lukte niet, maar toen 
hij een gerenommeerde Italiaanse 
ijsmaker aan zich kon binden is hij 
zelf in het gat gesprongen. Bij Evita 
Gelato kun je dagelijks terecht voor 
(ijs)koffie en ijs. Qua smaken wisselt 
het assortiment regelmatig. Naast 
klassiekers als chocolade en aardbei 
zijn er ook bijzondere ijssoorten met 
ingrediënten als kwark, honing en 
krokante sesam. Het ijs wordt ge-

maakt van biologische melk en pure 
ingredienten zonder kunstmatige 
toevoegingen. Alle reden om met 
enige regelmaat even langs te gaan.
John’s Records
John was jarenlang taxichauffeur en 
DJ op feesten en partijen. De laatste 
jaren verkocht hij al geruime tijd 
langspeelplaten in pop-upstores. Met 
John’s Records heeft hij nu een 
tijdelijke vaste plek. Bij John’s 
Records geen deephouse en gangsta-
rap, maar kwaliteitsfunk, -blues, -rock 
en -soul, van Talking Heads tot 
Marianne Faithfull en van Grace 
Jones tot Rolling Stones.
~Vries Kool

Gelato meets  
rock ‘n’ roll

Sinds half mei heeft Evita Gelato op  
de Wagenstraat 181A de deuren weer 
geopend. Nieuw dit tweede jaar is de 
symbiose van ijs en muziek. Toen de 
ijssalon in het najaar de deuren sloot, 
trok tijdelijk John’s Records in. 

eigendom van het 
Kröller Muller 
Museum, is onder-
deel van een reizen-
de tentoonstelling 
over Van Doesburg. 
“Die is de hele wereld 
over geweest, tot 

Japan aan toe.” Als je een foto ziet van het interieur 
in die maquette, is het net of je midden in het 
gebouw staat. Het wordt me duidelijk dat een 
maquette voor verschillende dingen wordt ingezet. 
De ene keer wordt voor een prijsvraag in opdracht 
van de architect een maquette gebouwd. De andere 
keer doet een architect een voorstel voor een nieuw 
gebouw en wil diegene alvast tonen hoe dat er 
driedimensionaal uitziet. Of een bestaand gebouw 
– of zijn bedenker – krijgt een iconische status, zoals 
de Aubette van Van Doesburg, en moet getoond 
kunnen worden op een expositie. Steeds is het de 
oplossing voor het feit dat onroerend goed niet kan 
reizen: de maquette maakt het mogelijk om erom-
heen te lopen, de verhoudingen te bekijken, het 
héle gebouw in je op te nemen. Zelfs aan de andere 
kant van de wereld.

Gesmolten glas 
In hun samenwerking is Bertha van de planning en 
van de machines. Marius is van het uitzoekwerk. 
“Vaak zijn er van zo’n ouder gebouw geen bouwte-
keningen meer. Dan moet je het zelf reconstrueren.” 
Hij kijkt ernaar uit om dit straks niet meer voor een 
opdrachtgever met een deadline, maar voor zichzelf 
te kunnen doen. “Ik wil me verdiepen in de twee 
seinposthuizen van Sybold van Ravensteyn die in 
Nederland zijn overgebleven: in Utrecht en 
Maastricht.” Samen zijn ze ook enthousiast geraakt 
van het werken met glas. Sinds 2009 doen ze aan 
‘glasfusing’, waarbij er niet wordt geblazen, maar 
stukken glas worden samengevoegd door ze te 
smelten in een speciale oven. Schalen en vazen 
maken ze, veelal in heldere kleuren. Marius zoekt 
daarin naar geometrie, Bertha is meer van de vrije 
vormen. In hun glaskunst zijn ze al gewend te 
werken zonder opdrachtgever: dit deden ze al puur 
voor zichzelf. In het najaar van 2020 waren hun 
werken te zien aan de Stationsweg 57, tegenover het 
Huijgenspark.

Er liggen dus genoeg hobby’s op ze te wachten na 
hun ‘pensionering’. Maar toch zijn ze ook nog van 
plan hun volkstuin-huis te herbouwen. “Dat staat 
op instorten”, verklaren ze lachend. Dit stel gaat 
onvermoeid door met het puzzelen, reconstrueren 
en mooier maken van hun wereld. 
~Annemarijke Jolmers
vandendoldervoet.nl 

In het Kunstmuseum is een maquette van Bertha en 
Marius permanent te bewonderen. Het is de openlucht-
school van architect Duiker, onderdeel van de tentoonstel-
ling ‘Mondriaan en de Stijl’.

“Vaak zijn  
er van zo’n 
ouder gebouw 
geen bouw-
tekeningen 
meer. Dan  
moet je het zelf 
reconstrueren.”
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Beweeg je Blij
Het afgelopen jaar is een 
gezonde leefstijl nog 
belangrijker geworden. 
Met z’n drieën hebben 
Kathleen, Casy en Kersten 
een plan ingediend bij de 
gemeente wat het ‘onge-
zonde’ patroon zou kunnen 
doorbreken. ‘Beweeg je Blij’ 
gaat begin van de zomer 
van start (zie flyer). Een 
beschutte plek voor het 
sporten en de voorlichting 
vonden ze bij de 
Spinozahof. Ik maakte een 
afspraak met Kathleen om 

verder over het project te praten. Kathleen kwam 
ongeveer 10 jaar geleden vanuit Apeldoorn in de 
Stationsbuurt wonen. Zij leerde de wijk snel ken-
nen, van de één kwam ze bij de ander. “De 
Stationsbuurt is net een dorpje.” Ze deed mee aan 
verschillende buurtprojecten, zoals de 
Buurtvrouwen, en werd actief bij Parada en de 
Spinozahof. 

Nieuwe energie
Kathleen heeft zelf ervaren dat kunst en cultuur 
een positief effect hadden en hebben. “Je hoort 
tijdens de lockdown vaak dat mensen moe zijn; juist 
door cultuur en kunst kan je weer nieuwe energie 
krijgen. Uit Noors onderzoek blijkt dat cultuur 
goed voor je brein is. De meeste mensen weten wel 
dat sporten goed is voor je gezondheid, maar niet 
dat bijvoorbeeld podiumkunst een positieve 
bijdrage kan leveren aan het verminderen van angst 
en depressie.” In 2019 bracht de Wereld 
Gezondheidsorganisatie een rapport uit dat wereld-
wijd onderzoek citeert: cultuur -zoals toneel, 
muziek, dansen, tekenen, schilderen, museumbe-
zoek- draagt bij aan het welbevinden van mensen 
en hun gezondheid. Voor Kathleen was het duide-
lijk dat cultuur een belangrijk onderdeel moest zijn 
voor dit leefstijlproject. Ze haalt een uitspraak aan 

KaIn het afgelopen coronajaar zijn 
opvallend veel mensen aan het wande-
len om zo gezond mogelijk te blijven. 
Heel zichtbaar: dwars door de buurt of 

in rondjes om het park. Ik zie ook veel ouderen 
stevig lopen: zou dat het werk zijn van buurtsport-
coach Casy? Die vraag wordt door opbouwwerkster 
Kersten Gans positief beantwoord. En er zit meer 
aan te komen. 

Kersten heeft samen met Casy en buurtbewoonster 
Kathleen Ward nagedacht over een nieuw project. 
Aanleiding is een recent onderzoek van de gemeen-
te Den Haag, waaruit blijkt dat de gezondheid van 
Stationsbuurtbewoners ver achter ligt bij het 
Haagse gemiddelde (zie: Gezond en Gelukkig Den 
Haag). Kersten: “Met alleen bewegen ben je er niet. 
Vaak ligt het ook aan wat men eet en drinkt: gezon-
dere voeding dus. Maar zo gemakkelijk krijg je 
mensen niet bij een diëtist, ook al zou die kunnen 
helpen er wat pondjes af te krijgen.” Onlangs 
meldde het NOS-journaal dat gezonde voeding 
veel duurder is dan ongezonde levensmiddelen. 
“Als je niet veel geld hebt is de keus snel gemaakt. 
En als je dan ook nog eens niet lekker in je vel zit, 
pak je al snel weer een Marsreep of zoiets.”

Buurtbewoonster Kathleen Ward, 
actief bij Parada en StadsOase 
Spinozahof, werd door opbouw
werkster Kersten Gans en buurtsport
coach Casy gevraagd mee te denken 
over een project om de gezondheid  
van mensen in de Stationsbuurt te 
verbeteren. Kathleen bracht haar  
eigen invalshoek in: kunst en cultuur. 

van een Libanese schrijver, Nido Qubein: “Je 
omstandigheden bepalen alleen waar je begint in 
het leven, niet wat er verder in je leven gebeurt.”
“Maar kunst en cultuur hebben zo’n vreemd elitair 
aureool. Dat is voor veel mensen een drempel. Ik 
kom zelf uit een klein gehuchtje in Ierland waar ook 
niets was. Toen ik naar Dublin verhuisde en voor 
het eerst mee ging naar muziek en theater, genoot 
ik volop maar had er wel een dubbel gevoel bij. 
Alsof cultuur alleen was voor ‘the chosen few’.” 

Toneel
“Kunst en cultuur kunnen een positieve invloed 
hebben op de gezondheid, maar het moet iedereen 
kunnen aanspreken.” Kathleen vertelt vol enthousi-
asme over de activiteiten die de Buur(t)vrouwen 
met elkaar georganiseerd hebben (zie kader). Dat 
varieerde van een kookboekje voor oud brood, 
wandel- en fietstochtjes, theatervoorstellingen. “We 
hebben bij Het Nationaal Toneel het theaterstuk 
The Nation gezien, over die zoekgeraakte jongen in 
de Schilderswijk.” Geschokt was ze over een opmer-
king van een van de andere theaterbezoekers: “Wat 
leuk dat er ook een vrouw met een hoofddoekje 
naar de voorstelling komt.” Maar het kan ook 
anders. “Een goede band hebben we met het 
Spuitheater. We hebben een keer met meer dan 20 
vrouwen uit de Stationsbuurt daar een voorstelling 
bezocht. De initiatiefgroep had soep gekookt en 
voorafgaand aan de voorstelling had het theater een 
paar lange tafels mooi gedekt en hebben we samen 
met alle andere bezoekers gegeten. Na afloop 
hebben we nog wat gedronken en nagepraat. Het 
gaf zo’n goed gevoel. Iedereen telt mee en voelde 
zich welkom.”
In het kader van het Leefstijlproject ‘Beweeg je blij’ 
wil Kathleen graag culturele activiteiten organise-
ren met de deelnemende vrouwen, als aanvulling 
op de onderdelen sport en de training ‘Gezonde 
keuze’. “Misschien is het wel een leuk idee om 
bijvoorbeeld te lopen naar Museum Rijswijk om 
daar de Textielbiënnale te bezoeken
~Angelina Adam
Meer info over Beweeg je Blij: zie achterpagina

Het Buurtvrouwenproject 
bestaat nog steeds 
De Buur(t)vrouwen verbinden de 
kleurrijke vrouwen van onze 
Stationsbuurt met elkaar, om met 
plezier een bijdrage te leveren aan een 
goed leefklimaat in de buurt. Buur(t)
vrouwen startte in 2007 vanuit de 
bewoners met activiteiten voor en door 
vrouwen. Er wordt incidenteel met 
weinig middelen iets georganiseerd. 
Het gaat erom dat we iets samen doen, 
iets van elkaar leren. Elke keer is het 
opnieuw een inspirerende ‘ontmoeting’. 
De Buur(t)vrouwen ontvingen in 
2007 de Burgerschapsprijs en in 2013 
de Piet Vinkprijs.  
Voor meer informatie mail: 
 stationsbuurtvrouw@gmail.com.Kunst en cultuur 

moet voor iedereen 
toegankelijk zijn!
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Ik neem jullie graag mee naar de Koninklijke 
wachtkamer, de verdwenen kopsporen en de 
trein die vanaf Den Haag HS naar 
Scheveningen reed.  

Koninklijke 
wachtkamer
De Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij 
(HIJSM) bood de 
koninklijke familie een 
wachtkamer aan. Net als 
de rest van het station is 
de wachtkamer uitge-
voerd in de neore-

naissance stijl. De koninklijke wachtkamer bestaat 
uit meerdere ruimten en vormt een eigen vleugel in 
het stationsgebouw. Alle kunst in de wachtkamer 
vormt één geheel en staat los van de rest van het 
station . 
De koninklijke wachtkamer werd in het verleden 
vooral gebruikt als de plek waar onze koninginnen 
buitenlandse staatshoofden welkom heetten aan 
het begin van inkomende staatsbezoeken. 

Tegenwoordig wordt de wachtkamer 
af en toe gebruikt door de koninklijke 
familie. De wachtkamer is ook zo nu 
en dan te bezoeken. De organisatie 
Artifex verzorgt rondleidingen. 
Verder hebben station Amsterdam 
Centraal en Baarn nog een Koninklijke 
wachtkamer. Station Apeldoorn, 
Vlissingen Haven en Den Haag 
staatsspoor (wat nu Den Haag 
Centraal is) hebben in het verleden 
een koninklijke wachtkamer gehad. 
De koninklijke wachtkamer van Den 
Haag staatspoor is nog te zien in het 
Spoorwegmuseum. 

Verdwenen kopsporen
In het verleden kende station Den 
Haag HS vier kopsporen. Twee kop-

sporen bevonden zich tussen spoor 3 en 4 aan de 
zijde waar de treinen het station verlaten richting 
Delft. Op foto 2 zijn deze kopsporen te zien . Helaas 
is nergens informatie te vinden van wanneer tot 
wanneer deze kopsporen daar gelegen hebben. Op 
de foto is te zien dat een Materiaal 1924 

‘Blokkendoos’ stilstaat op het kop-
spoor naast spoor 3. 

Met de trein naar 
Scheveningen
Tussen 1907 en 1953 was het mogelijk 
een trein te pakken vanaf Den Haag 
HS naar Scheveningen. Deze spoorlijn 
werd geëxploiteerd door de Zuid-
Hollandsche Electrische Spoorweg-
Maatschappij (ZHESM) en was 
onderdeel van de Hofpleinlijn, een 
spoorlijn tussen Rotterdam Hofplein 

178 jaar 
in de wijk:

Station 
HS 

In het vorige nummer van Hollands Spoor 
nam ik jullie mee in de geschiedenis van 
station Den Haag HS. Bijna 180 jaar 
geschiedenis is niet te vatten op één 
pagina, dus hierbij het tweede deel. 

via Den Haag HS naar Scheveningen . Dit was de 
eerste elektrische spoorlijn van het land. De spoor-
lijn bestaat nog steeds als metrolijn E (Randstadrail) 
tussen Den Haag Centraal en Rotterdam CS. Op 
Den Haag HS draaide de trein om, wat ‘kopmaken’ 
wordt genoemd in spoorwegjargon. Dat kopmaken 
gebeurde op de twee andere kopsporen van Den 
Haag HS: sporen 7 en 8. Deze sporen bevonden zich 
ter hoogte van spoor 1 naast de koninklijke wacht-
kamer. Na 1953 reed de trein dus niet meer door 
naar Scheveningen. De Hofpleinlijn had tot 1975 
Den Haag HS als eindpunt. Toen werd het eind-
punt van de spoorlijn verplaatst naar Den Haag 
Centraal. Spoor 8 werd direct opgebroken, spoor 7 
bleef liggen en is pas in de jaren ‘90 samen met de 
perronoverkapping afgebroken.   

Zoals jullie in twee delen hebben kunnen lezen, 
heeft station Den Haag HS een rijke historie. Het 
station staat hier nu 178 jaar en heeft waarschijnlijk 
nog een mooie toekomst voor de boeg!  
~Ashwin Jethoe

ZHESM aanbouw van Den 
Haag HS 4 maart 1991, (Daniel 
van der Ree) 

Koninklijke Wachtkamer, 
(denhaag.com) 

Foto boven: Kopsporen tussen 
spoor 3 en 4, Foto onder: 
Kopsporen spoor 7 en 8 
(Youtube: Benelux in de vorige 
eeuw) 

Hofpleinlijn  
(www.feijenoordsemeesters.nl)
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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? Zie pagina 2 voor meer informatie!

Expositie Stroomkast  
opgefleurdToen de contactberoepen en de winkels weer 

terug in business kwamen, was het ook tijd voor 
een nieuwe expositie bij Dick de Vries, Kapper 
en Kunst op Stationsweg 133A. 

Eerder was al bij de Delftse Galerie Kadmium 
de expositie ‘Terra Incognita’ van Hendrik 

van Leeuwen en Piet Warffemius te zien. Vanaf 
eind mei zijn de schilderijen van Hendrik van 
Leeuwen van deze expositie geland in de 
Stationsbuurt. Van Leeuwen is naast schrijver en 
journalist (onder meer voor Den Haag Centraal) 
ook schilder. In zijn schilderijen zit veel herha-
ling van vormen en kleuren die aan de natuur 
doen denken. De schilderijen zijn te bewonderen 
tot 1 augustus. En tussen de kunst wordt als 
vanouds nog steeds geknipt.

Het Huijgenspark is opnieuw een beetje 
mooier geworden. Stadskunstenaar Margriet 
Snaterse  veranderde in korte tijd een saai 
stroomkastje in een fleurig en kleurig object. 

De officiële onthulling is in september, 
maar we kunnen er nu al dagelijks van 

genieten. Zie op de foto de kunstenaar aan het 
werk: eerst met sjablonen een grove opzet van 
de achtergrond, daarna schildert ze de details 
nader in.  margrietsnaterse.nl 

Hendrik van 
Leeuwen (l) 
en Dick de 
Vries (r) naast 
een van de 
schilderijen 
van Van 
Leeuwen.

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Fitness training
Tijd: 09:00 - 10:00 uur
Door de lockdown en de vele maatregelen hebben 
we heel lang stil gezeten. Nu is het tijd onze 
spieren wakker te schudden en in beweging te 
komen.

Training Gezonde Keuze
Tijd: 11:00 - 12:00 uur
Tijdens deze training leer je anders kijken naar de 
keuzes die je maakt over voeding en maak je 
kennis met de leefstijlcoach en dietisten in de wijk.

Koffieuurtje
Tussen de twee activiteiten door en achteraf is er 
de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan 
onder het genot van een koffie of thee. Want ook 
ontspannen hoort bij een gezonde leefstijl!

Voor meer informatie kunt u terecht bij Kersten Gans via 06-43044577 
k.gans@zebrawelzijn.nl of bij Buurtsportcoach Casy via onderstaande gegevens. 

BEWEEG JE BLIJ 

Beweeg je Blij in de 
Stationsbuurt! 

 
Leer gezonde keuzes te maken door 

samen in beweging te komen. Ontdek 
hoe je op een makkelijke en goedkope 

manier toch gezonde maaltijden op tafel 
krijgt, ontvang praktische beweegtips en 

verbeter stap voor stap je leefstijl. 
 

Op woensdag 7 en 14 juli starten we 
met de beweeg en leefstijltrainingen in 
Stadsoase Spinozahof. Deze locatie kent 

een binnenruimte waar we beschut 
kunnen sporten en samenkomen. 

            


