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Fier overeind
Op deze plek stond een artikel over  
de onthulling van de nieuwe regen
boogvlag op het Huijgenspark.  
Op 11 maart hees wethouder Arjen 
Kapteijns namens de gemeente daar 
een nieuwe vlag, nadat vandalen een 
vorig exemplaar hadden vernield.

Het artikel eindigde met trots dat 
in onze wijk de regenboogvlag en 

twee Oekraïense vlaggen gebroeder-
lijk naast elkaar wapperen in de wind. 
Vlak voor het ter perse gaan van de 
krant sloegen in de nacht van 18 op  
19 maart opnieuw vandalen toe. Niet 
alleen was de regenboogvlag weg, nu 
was zelfs de vlaggenmast uit de grond 
getrokken. Tot grote verontwaardi-
ging van veel buurtgenoten.  

Uren later hing er alweer een nieuwe 
 regen boogvlag. Bruut geweld wordt 
niet beloond in onze wijk. Tegen de 
daders en iedereen die het vernielen 
van de regenboogvlag een goed idee 
vindt: de Stationsbuurt is een toleran-
te wijk met plek voor iedereen, onge-
acht afkomst, kleur of gender. Hoe 
vaak je een vlag ook neerhaalt, dát 
staat fier overeind. 
~Vries Kool Jo

na
s K

oo
l



HOLLANDS SPOOR     2

En nu we corona ook een beetje achter ons kunnen laten, 
hopen we als bestuur van de Stichting Buurtstation dit 
jaar weer meer bewoners, ondernemers en vrijwilligers te 

kunnen ontmoeten. Niet alles ziet er rooskleurig uit. In het 
oosten van Europa is onverwacht een serieuze oorlog begonnen 
en in het Huijgenspark wapperen sinds kort twee Oekraïense 
vlaggen. 

We beginnen het jaar met een nieuw bestuur. We hebben afscheid 
genomen van Lucienne de Roos en voor haar in de plaats hebben 
we versterking gekregen van Jef Schaeps, die zich verderop in 
deze krant nader voorstelt. Door omstandigheden hebben Wooy-
Ling Choy en Ria van den Berg aangegeven niet verder te gaan als 
bestuurslid, waardoor er een aantal bestuursplekken beschikbaar 
is. We staan open om met een ieder die in de Stationsbuurt woont 
en interesse heeft in een bestuursfunctie het gesprek aan te gaan. 
Bij alle activiteiten in 2021 bleek de inzet van de werkgroepen 
opnieuw onmisbaar. De herinrichting van de Hoefkade, de 
vernieuwing van de speeltuin in het Huijgenspark en de plannen 
voor een nieuw Oranjeplein waren niet gerealiseerd zonder de 
inzet van tal van vrijwilligers. Het Central Innovation District 
(CID, kortweg de bouw van nieuwe appartementengebouwen 
rond de stations) had het vorige jaar onze volle aandacht en zal 
ook in 2022 een belangrijk dossier blijven. Het buurtpreventie-
team bleef van belang in de strijd tegen afval en andere ongerech-
tigheden in de buurt en zal dat ook het komende jaar blijven. 
Voor 2022 staan tal van plannen op de agenda. Vergroening, 
afvalbestrijding, verkeersmaatregelen, het Oranjeplein en het 
CID zullen belangrijke thema’s zijn. We hopen de vergroening 
een zetje te geven met het aanleggen van geveltuintjes, een van de 
grote wensen in onze enquête van vorig jaar. Als bestuur willen 
we de werkgroepen ondersteunen en versterken. En natuurlijk 
zullen wij een aantal leefbaarheidsoverleggen organiseren en 
proberen deze wat meer representatief te maken voor onze buurt 
dan ze tot nu toe misschien waren.

In het overleg met de gemeente speelt het maken van een wijk-
agenda dit jaar een belangrijke rol: een blauwdruk voor onze 
buurt voor de komende jaren, waarbij de inbreng van de bewoners 
essentieel is. 

We doen dit heel graag samen en we hopen elkaar dan ook weer 
wat vaker te kunnen ontmoeten in 2022. 
Saskia, Maarten en Jef

Nu het Huijgenspark vol 
krokussen staat en binnenkort 
ook de magnolia’s en de bloesem
bomen zullen bloeien, is de lente 
definitief doorgebroken. 

Voor de buurt  
en door de buurtColofon
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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 2022 bestaat het bestuur 
uit:
• Saskia Engelen
• Maarten Geel
• Jef Schaeps

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.
Kijk op buurtstation.nl 
voor de data in 2022.

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
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Nieuw in het bestuur van Buurtstation
Jef Schaeps

Wie ben je?
Mijn naam is Jef Schaeps 

en ik ben sinds 1994 bewoner van 
de Stationsbuurt. Werken doe ik in 
Leiden, waar ik beheerder ben van de 
kunstcollecties van de universiteit maar 
sinds de coronacrisis werk ik vooral vanuit 
huis. Daardoor ben ik meer in Den Haag en 
dus ook meer in de buurt. In die tijd ben ik de 
buurt meer gaan waarderen, maar heb ik ook 
meer oog gekregen voor de problemen die 
hier spelen. Een goed moment om me in te 
zetten voor de buurt dus. 

Waarom woon je graag in de 
Stationsbuurt en hoe zouden we de 
buurt verder kunnen verbeteren?
Omdat ik hier al zo lang woon, op de 
Stationsweg, heb ik de buurt erg zien veran-
deren en dan toch vooral op een positieve 
manier. Toen ik hier kwam wonen werd er 
dagelijks gedeald voor mijn deur en dat is 
gelukkig voorbij. Meer dan voorheen is de 
buurt een centrum geworden voor bewoners 
uit de eigen en omliggende wijken. Je hoeft 
op een zomerdag maar langs de terrassen op 
de Stationsweg te lopen om te zien dat de 
buurt in een behoefte voorziet.  Die aantrek-
kingskracht op mensen uit de wijde omge-
ving heeft natuurlijk ook zijn keerzijden. Het 
afvalprobleem is er daar één van, maar ook 
het horeca- en winkelaanbod op de 
Stationsweg zou wat diverser mogen. De 
snelle hap/afhaalhoreca domineert nu te veel, 
zorgt voor een overdaad aan bezorgers op 
fiets of scooter en sommige eetgelegenheden 
wisselen vaker van uitbater dan de seizoenen. 
Ook het winkelaanbod is wat eenzijdig. We 
hebben een aantal prima winkels maar zojuist 

helpen daarbij wat nieuwe stappen te zetten. 
Afval vormt, naast te snel rijdende auto’s, het 
vaakst gehoorde probleem in de Stations-
buurt. De straat als openbare vuilnisbak. 
Hoewel er al best veel wordt gedaan om de 
buurt schoon te krijgen is daar nog wel wat te 
verbeteren. We willen (opnieuw) een werk-
groep opzetten die gaat kijken hoe we dit het 
best kunnen aanpakken. Samenwerking met 
de gemeente is daarbij natuurlijk belangrijk. 
Het bestuur gaat niet met een prikstok door 
de buurt lopen, maar we gaan wel mensen 
samenbrengen om tot een nog mooiere en 
schonere buurt te komen. Een kwestie van 
wat langere adem zou zijn het Leefbaarheids-
overleg en natuurlijk ook het wijkbestuur een 
bredere afspiegeling van de buurt te laten 
zijn. Dat is geen makkelijk streven. Relatief 
veel bewoners zijn hier tijdelijk. De studenten 
bijvoorbeeld. Toch zou het goed zijn ook van 
hen te horen. En met de CID-plannen rond 
onze buurt worden deze groepen alleen maar 
groter. Er zijn nog geen concrete plannen 
maar wie ideeën heeft, mag zich melden. 

is bijvoorbeeld een nieuwe kapperswinkel 
geopend. Dat is de zesde in de straat, als ik me 
niet vergis. Ieder zal zijn eigen klantenkring 
hebben maar ik zou bijvoorbeeld graag een 
drogist of een kantoorboekhandel zien. Ook 
met het oog op alle nieuwbouwplannen die 
voor de randen van onze buurt staan gepland.
Maar de positieve kanten van de buurt 
overheersen voor mij. Ik geniet enorm van de 
levendigheid van de buurt, de verschillende 
bevolkingsgroepen die hier samenkomen, het 
Huijgenspark (het Oranjeplein mag wel wat 
groener) en de Spinozahof. En de ligging is 
natuurlijk geweldig. Als buurt tussen station 
en centrum zijn we met de rode loper de 
entree van de stad. 

Waar wil je je als bestuurslid van het 
Buurtstation vooral voor inzetten?
Als bestuurslid wil ik me in de eerste plaats 
verbinden aan twee dossiers waarvoor in de 
buurt veel belangstelling is: geveltuintjes en 
het afvalprobleem. De geveltuintjes zijn 
natuurlijk een positieve ontwikkeling. Het 
vergroenen van de buurt staat bij veel bewo-
ners hoog op de verlanglijst. De afgelopen 
jaren is daar al het nodige aan gedaan door tal 
van mensen, maar als bestuur willen we graag 

“Ik wil ik me in 
de eerste plaats 
verbinden aan 
geveltuintjes  
en het afval - 
probleem” 
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Cupido, 
geen pijl op  
te trekken

K unstenaar David Bade heeft het 
beeld in opdracht gemaakt van 
verpulverde wapens die vrijwillig 
zijn ingeleverd bij of in beslag zijn 
genomen door de politie. Een 
initiatiefgroep van beeldende 
kunstliefhebbers uit de buurt 
probeert in samenwerking met de 
gemeente, de EO (eigenaar) en de 

kunstenaar het beeld permanent in het park geplaatst te krijgen. 
Het beeld krijgt vanaf dag één van de plaatsing veel bekijks. Het 
wordt grondig bestudeerd door buurtbewoners en voorbijgangers 
en er ontstaan gesprekken. Het roept kennelijk bij de gebruikers 
van het park het één en ander op. Om het gesprek over het beeld 
nog wat verder aan te wakkeren werd de Facebookpagina van 
wijkorganisatie Buurtstation ingeschakeld voor een bericht aan 

Half december  
landde er ineens een 

opvallende sculptuur 
op het voorplein van 

het Huijgenspark.  
Uit het bijschrift werd 
duidelijk dat het beeld 
onderdeel uitmaakte  

van een wapeninlever
campagne van Politie 

Haaglanden in samen
werking met de EO.

buurtbewoners, met de vraag om een reactie. Ook zijn er flyers 
verspreid in de buurt met een verwijzing naar de bewuste 
Facebookpagina. De reacties waren overwegend positief. 
Afgezien van het feit dat het een bijzonder beeld van een beroem-
de kunstenaar is – een ander beeld van David Bade staat bij de 
vijver van het Kunstmuseum in Den Haag, het Kunstmuseum 
heeft een groot aantal werken van hem in de collectie en hij was 
ook de mede-bedenker van een omvangrijk participatieproject 
tijdens de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum – is het 

Interview met 
kunstenaar 
David Bade
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ook een referentie naar de verkeerscon-
troles die de politie af en toe op deze plek 
houdt om auto’s te doorzoeken. Deze 
leveren altijd een behoorlijke buit aan 
wapens op.

“Dat was een 
keuze en voorstel  
dat naar voren 
kwam bij de gesprekken 

tussen de EO, gemeente Den Haag en volgens mij heeft Stroom 
ook gewezen naar deze plek.”

“Ja, in principe roepen veranderin-
gen in de openbare ruimte altijd 
reacties op. Heel begrijpelijk ook, 
want de ruimte en de beleving 
ervan is veranderd door de wijzi-

ging. Een nieuw bushokje, of zelfs een paar paaltjes of een hek 
doen dat ook en een sculptuur van deze orde natuurlijk nog meer. 
Het praktisch nut is niet gemakkelijk aanwijsbaar en dan is er 
gauw een discussie over mooi of lelijk. Daar is vaak ook ‘geen pijl 
op te trekken’.”

Beeld #4
Het beeld dat ‘Cupido, geen pijl op te trekken’ heet en stamt uit 
2021, is niet het enige beeld dat momenteel in het Huijgenspark 
te vinden is. Aan het andere einde staan drie beelden van respec-
tievelijk Paul de Regt, Marus van der Made en Haags 
Kunstenaarscollectief. De beelden dateren uit de jaren ’80 en ’90. 
Mocht het beeld van David Bade beeld #4 worden in het park, 
dan betekent dit een toevoeging van een hedendaags beeld met 
een maatschappelijke component die zo kenmerkend is voor de 
beeldende kunst van nu: een geëngageerd beeld in een geënga-
geerde buurt zoals de Stationsbuurt. Daarmee is het zowel een 
actuele tegenhanger voor de andere drie beelden in het park als 
ook een waardevolle aanvulling.

“Die is eigenlijk net zo klassiek en 
cliché als Cupido himself; Liefde. 
Want dat is wat ons het meest 
beroert en in beweging houdt. En 
tegelijk staat er geen maat op 
liefde, doet die soms pijn of werkt 
die bevrijdend, maar is net zo 
ongrijpbaar als de Vrede die het 
beeld ook een beetje nastreeft. 

Geen vredesduif maar een witte eend wordt naast het rode hart 
geschoten. Bovendien, in deze tijden vol van onstuimige prikkels 
en snelle impulsen valt er op beide grootheden geen pijl te 
trekken.”

“Formeel, beeldhouwkundig ben 
ik erin geslaagd een compact en 
toch heel open dynamisch beeld 
te maken. De diagonalen en het 
grid van het voormalige klimrek 
vormen een dynamiek en een 
balans, die vanuit de meeste 
kijkrichtingen spannend is. Maar 

ook dichtbij valt er van alles te ontdekken. Als je door de kijkga-
ten/ogen van de emmers kijkt zie je een soort minisculpturen/
assemblages van de voormalige wapens. Dan kom ik op het punt 
inhoud en de context van de opdracht, en denk ik dat zo’n 
klassieker als Cupido een geslaagde hedendaagse representant 
heeft gekregen en weer een nieuw verhaal vormt.” 

Cupido, 
geen pijl op  
te trekken Voor de gemeente wegen de kosten van onderhoud 

ook mee in de overweging van permanente plaatsing: 
die zijn dan per definitie voor rekening van de gemeen-

te. En er is niets zo deprimerend als een beeld in de 
openbare ruimte dat in deplorabele toestand verkeert. Dat 

zagen we bij station Hollands Spoor waar de gigantische 
sculptuur Plastiek van Auke de Vries jarenlang niet werd 

onderhouden en uiteindelijk tot ieders verdriet werd gesloopt 
met als argument dat het niet meer te redden viel. Gelukkig gaat 
de gemeente Den Haag zorgvuldiger met zijn kunst in de open-
bare ruimte om. 

“Het beeld zal nauwelijks onder-
houdsgevoelig zijn. Het heeft een 
speciale coating die het tegen de 
weersomstandigheden beschermt 
en die wellicht ooit een keer 
opnieuw moet worden aange-

bracht. De onstuimige periode rondom Oud & Nieuw was ook 
een ‘proof of the pudding’ waarin het beeld fier standhield. 
Misschien spreekt het beeld jongeren nog wel meer aan dan 
ouderen; het zal eerder sympathie dan agressie opwekken. Mijn 
beeld Big Fishday avant la lettre dat aan de vijver bij het 
Kunstmuseum staat, is tot nu toe alleen maar gereinigd met de 
hogedrukspuit. Dit beeld staat er al vanaf 2002. Kortom, de 
onderhoudskosten zullen minimaal zijn.”

Vrolijk
Praten over beeldende kunst gebeurt meestal in termen van 
mooi en lelijk, David Bade noemde het al eerder. Opvallende 
reacties bij dit beeld zijn echter dat veel buurtbewoners en 
voorbijgangers zeggen dat ze er vrolijk van worden. Het begint 
natuurlijk al bij de enigszins frivole titel waarin gesuggereerd 
wordt dat Cupido – matchmaker of all times – niet meer hele-
maal precies weet op wie hij zijn pijlen zal richten. Hoe langer je 
naar het beeld kijkt, des te meer je ziet. 

“Zeker, ik vind het mooi dat je er 
meer in kunt gaan zien. Dat men 
er vrolijk van wordt maakt mij ook 
blij. Natuurlijk, diegenen die het 

verhaal niet kennen en een keertje Cupido googlen, leren ook 
weer iets nieuws en historisch.”

“Ik hoop in alle beschei-
denheid dat het gaat 
lukken, want voor een 
kunstenaar is het prach-
tig als je werk permanent 
getoond wordt. De plek 
en positie zijn wat mij 
betreft heel passend bij 
het beeld. Ik geef te 
zijner tijd voor de voor- 
en tegenstanders – die er 
ook altijd zijn – graag live 
eens een lezing of praatje 
om het gesprek voort te 
zetten vanuit de kunst en 
de reacties die het 
oproept.” 

Fingers crossed! ~Arnoud van Aalst

De sculpturen die je maakt 
en de projecten die je 
ontwikkelt schuwen over 
het algemeen niet de 
maatschappelijke discus
sie. Wat is bij Cupido, geen 
pijl op te trekken de 
belangrijkste boodschap?

Als kunstenaar vind je je 
eigen beelden over het 
algemeen goed, zeker als je 
ermee in de openbaarheid 
treedt. Kun je omschrijven 
wat je goed vindt aan dit 
beeld?

Had je verwacht dat de 
plaatsing van het beeld 
veel reacties zou 
oproepen?

Wat kun je zeggen over het 
onderhoud? Het beeld lijkt 
behoorlijk ‘batavieren
vast’, maar is dat ook echt 
zo?

Is dat niet wat een kunste
naar het allerliefste ziet 
gebeuren?

David, waarom is er 
eigenlijk voor het 
Huijgenspark gekozen?

Het beeld verdwijnt binnenkort 
weer. Er zal ondertussen een 
permanente vergunning worden 
aangevraagd waar de nodige 
afdelingen van de gemeente Den 
Haag hun zegje over zullen doen. 
Ik denk persoonlijk dat plaatsing 
van het beeld een verrijking zal zijn 
van de openbare ruimte en een 
positieve uitstraling zal hebben op 
de buurt in het algemeen en op het 
Huijgenspark in het bijzonder. De 
EO wil met alle plezier het beeld 
afstaan aan de kunstenaar en de 
kunstenaar wil met alle plezier en 
liefde zijn sculptuur ter beschik
king aan de gemeente. 

“Ik vind het mooi dat je er  
meer in kunt gaan zien.  
Dat men er vrolijk van  
wordt maakt mij ook blij”
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Vrijwel elke partij had iemand 
gestuurd. Allemaal politici, 
soms nog in de dop, die we 

op 16 maart zouden kunnen kiezen. 
Ze werden bevraagd op hun plannen 
voor de Stationsbuurt en het Oude 
Centrum. Veel partijen willen meer 
groen en een maximumsnelheid van 
30 km/u. De inwoners van de 
Stationsbuurt bezitten relatief weinig 
auto’s: slechts 0,29 auto per huishou-
den. We kunnen dus best wat parkeer-
plekken omvormen tot bloemperkjes. 
De parkeerdruk komt volgens buurt-
bewoners vooral van bezoekers buiten 
de wijk. Bezoekers van buiten de wijk 
moeten hun auto dan maar in een 
parkeergarage zetten; daar zijn genoeg 
plekken, vond ook een aantal linkse 
partijen. En misschien komen de 
grachten wel terug! ‘Blauw en groen’ 
noemden de politici het. Blauw is dan 
een keer geen politie, maar grachtwa-
ter. Wie geen groen wil, kan PVV 

stemmen: die partij vindt 
het belangrijker dat 
iedereen zijn auto vóór de 
eigen deur kan zetten.  
De VVD wil per straat 
kijken naar de verhouding 
groen, blauw en auto's.  
De aanwezige bewoners 
roerden zich flink. 
Althans een deel ervan. 
De emoties liepen soms 
hoog op. Over racende 
auto’s in de wijk, over 
zwerfafval vanwege de 
afhaal-horeca en over de 
Doublet straat (sluiten, 
verplaatsen of maar onderzoeken 
blijven doen). Wat ook opviel, was dat 
de vraagstellers minder divers waren 
dan de populatie van bewoners en 
ondernemers in de buurt. We hebben 
geen ondernemers gehoord met 
vragen of oplossingen voor de afval- 
en raceproblemen. 

Politici hebben soms 
de neiging vaag te 
blijven. De presentator 
vroeg goed door naar 
concrete ideeën. Daar 
kwamen wel wat 
interessante oplossin-
gen uit, ook uit de zaal: 
wijkconciërges die 
vervuilers aanspreken 
(SP), milieustraat ook 
op zondag open (Partij 
voor de Dieren), 
ORAC's na een mel-
ding ook in het week-
end legen (Groep De 

Mos), fruitbomen (iemand uit de 
zaal), horecavergunning alleen 
verlenen als de ondernemer een 
afvalcontract heeft (ook iemand uit 
de zaal). Hart voor den Haag, CDA en 
PvdA willen meer handhaving. Denk 
was het minst concreet, die partij wil 
alles oplossen met bewoners -

participatie. Interessant is de opkomst 
van de uitvreter-economie. Bedrijven 
als Felyx, Check, Go Sharing, Gorillas, 
Getir en Flink gebruiken de openbare 
ruimte maar betalen er niet voor. De 
Haagse Stadspartij wil flitsbezorgers 
laten betalen voor gebruik van de 
openbare ruimte. D66 heeft als 
coalitiepartij de deelscooters gretig 
binnengehaald, maar schrok toch wel 
van het effect ervan: overal rondslin-
gerende scooters, er kan geen rolstoel 
meer langs. D66 wil nu vaste parkeer-
vakken. Beter ten halve gekeerd dan 
ten hele gedwaald!
 
Kortom, voor elk wat wils. Als deze 
krant verschijnt zijn de verkiezingen 
geweest en heeft iedereen naar eigen 
smaak het vakje rood kunnen maken. 
We gaan zien wat de politici komende 
jaren van hun beloften in de praktijk 
brengen.
~ Barbara Stoeten

Verkiezingsdebat
in The Grey Space

De bewonersorganisaties van Stationsbuurt en  
Oude Centrum organiseerden op 23 februari een 
verkiezingsdebat in verband met de aanstaande 
gemeenteraads verkiezingen. Gelukkig was het ook 
via YouTube te volgen voor de bewoners met corona.

De inwoners 
van de 
Stationsbuurt 
bezitten 
relatief weinig 
auto’s: slechts 
0,29 auto per 
huishouden.

Va
le

rie
 K

uy
pe

rs
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Eunice houdt 
huis in onze 
buurt

Op vrijdag 18 februari 2022 raasde storm Eunice 
over Nederland. Tussen 17 en 19 uur bereikte 

de storm de hoogste snelheden in Den Haag.  
Niet alleen het dak van het ADOstadion en de 
Elandstraatkerk werden getroffen, ook in de 
Stationsbuurt was veel schade. Tal van daken, 
daklijsten, bomen en ruiten begaven het. In het 
Huijgenspark brak een monumentale boom met 
veel lawaai doormidden. Het Rijswijkseplein was 
één kolkende windhoos, die zelfs met beton geze
kerde reclamezuilen omver kreeg. Net buiten de 
wijk lag de Pletterijkade bezaaid met daklijsten en 
ook bij de ronde toren in de bocht van Guinea 
kwamen delen van het dak naar beneden. 

Van boven naar beneden:
• Dak weggeblazen van torentje  
Bocht van Guinea (foto Angelina Adam)  
• 2x Gespleten boom op het Huijgenspark 
(Arnoud van Aalst) 
• Omvergeblazen reclamezuil op het 
Rijswijkseplein (Lobke Zandstra)

Stilte na  
de storm

Column

Vries
Kool

Als tegen maart de winter op zijn einde 
loopt is het traditioneel het stormsei-
zoen. Bij storm denk je aan tropisch 

geweld in Azië of Tornado Alley in de 
Verenigde Staten, en wat minder aan de 
Stationsbuurt. Maar dit jaar was er ineens 
Eunice. Zij teisterde bomen, dakpannen en 
zonnepanelen in de buurt, maar spaarde 
gelukkig de bewoners.

Wat opviel was dat het deze winter in binnen- 
en buitenland ook stormde in de samenleving. 
Eerst en vooral natuurlijk de storm van de 
steeds meer op een kleipoppetje lijkende 
Vladimir Poetin die zich niet meer beperkt tot 
dreigen en intimideren, maar voor het eerst 
sinds 1956 tanks en grondtroepen door een 
Europese hoofdstad liet paraderen, waar we 
ook in ons veilige en beschermde Nederland 
nog veel last van gaan krijgen. De storm van 
Tim Hofman (BOOS), die van voetbalclub en 
mediahuis tot politieke partij onveilige 
werksituaties blootlegde. Of de storm in de 
levens van mensen, bijvoorbeeld omdat de 
overheid ze zwaar in de financiële problemen 
brengt of omdat hun leven stagneert zo lang er 
binnen hun budget geen woning te vinden is 
en waarvan het CDA heeft besloten dat Hugo 
de Jonge zijn preken en bon mots voortaan 
beter daarop richt (“Alleen samen krijgen we 
het woningtekort onder controle”).

Die laatste storm manifesteert zich ook steeds 
meer in de Stationsbuurt. Nog niet zo lang 
geleden stonden huizen in de buurt nog wel 
eens een tijdje leeg. ‘Wil je daar echt wonen?’, 
vroeg een Hagenees destijds toen ik vertelde 
dat ik naar de Stationsbuurt zou verhuizen. 
Het was toen ook nog mogelijk om voor een 

zacht prijsje een tochtige kluswoning aan te 
schaffen, zodat er nog genoeg geld overbleef 
voor de bouwmarkt en de stukadoor. 

Tegenwoordig hoor je steeds vaker verhalen 
dat de gekte ook de Stationsbuurt heeft 
bereikt. Huizen die als een warm broodje 
over de toonbank gaan, voor prijzen waar-
voor je tot voor kort in de Vogelwijk of 
Beneurdenhout tussen de kakkers kon 
wonen - als dat je ambitie was. Leuke wijkbe-
woners die echt hun best doen om iets 
betaalbaars te vinden in de wijk, maar emi-
greren naar Mariahoeve naar iets wat nog net 
wel in hun budget past. Om nog maar te 
zwijgen over de winderige hoogbouw net 
achter Hollands Spoor, waarop het stadsbe-
stuur inzet volgens de laatste mode van 1998 
terwijl in Rotterdam dure hooggelegen 
appartementen momenteel bij bosjes 
leegstaan.

Het fijne van een storm is dat je weet dat hij 
met veel geweld voorbij trekt, maar na een 
tijdje zal gaan liggen. Misschien is het mooi-
ste van een storm wel de stilte erna. Als de 
stormen die nu razen gaan liggen, hoop je dat 
mannen aardig zijn tegen vrouwen, non-bi-
naire personen en wie dan ook. En vice versa 
natuurlijk. En dat de Russen en alle andere 
volken in de wereld een regering hebben die 
de wapens laat rusten en zijn best doet om 
het leven beter te maken voor de mensen 
(keep on dreaming). En voor de woningnood 
hebben we, tot het moment dat Hugo het 
heeft opgelost, in elk geval nog het gelijkna-
mige liedje dat Boudewijn de Groot meer 
dan 56 jaar geleden uitbracht op 26 februari 
1966:

“En sta je met je meubels en je kind dan weer op 
straat,
dan zal het niet veel helpen als je je beklagen gaat,
Want als je dan die ambtenaren op de toestand 
wijst,
Dan zeggen ze: het spijt me, u staat achter aan de 
lijst.” 
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Een kleine vrouw laat me 
binnen en leidt me naar de 
voorkamer aan de straat. In  

de hoek staat de computer aan. In 
afwachting van mijn komst speelde 
ze nog even een spelletje Mhing.

In de Netscherstraat is An Hattink- 
Bijleveld 84 jaar geleden geboren en 
opgegroeid. Na een korte periode in 
de Ruisdaelstraat kon zij al gauw met 
haar man een benedenwoning huren 
in de Repelaerstraat, waar An inmid-
dels 45 jaar woont. “Een waarzegster 
had het al maanden daarvoor aange-
kondigd”, vertelt An. “Ik geloofde er 
natuurlijk helemaal niet in, maar het 
is uitgekomen. Meteen was ik verliefd 
op het huis. Mijn man heeft het 
verbouwd. De voorkamer heeft een 
verhoogde vloer en één kamer is 
badkamer geworden. Het huis is van 

Joodse mensen geweest. In de tuin 
liggen nog twee ondergrondse contai-
ners, waar mensen als ze moesten 
vluchten bezittingen konden verstop-
pen. Er is ook nog een vluchtweg, 
langs de achtertuinen.” Een boven-
buurvrouw die veel wist over de 
Repelaerstraat in oorlogstijd, is helaas 
een paar jaar geleden overleden.

Prostitutie en moord
Ik vraag An of ze zelf veel over de 
straat weet te vertellen, maar zij 
schudt ‘nee’ en geeft aan dat ze 
eigenlijk altijd onderweg was. Ze weet 
nog wel waar de prostituee met 
bijnaam ‘de Strik’ woonde op het 
Groenewegje, voor wie kinderen altijd 
boodschappen mochten doen. En ze 
herinnert zich Mariëtte en Kittie van 
de dierenwinkel op de hoek van de 
Stationsweg. “Die durfden niet bij ons 

Ik kom bij deze dames uit via 

Annemarie de Bruin (zie 

interview in HS 61, editie  

juni 2021). Het zijn haar  

twee buurvrouwen die al heel 

lang in de Repelaerstraat 

wonen: Merian Rietbroek en 

An Hattink Bijleveld. De 

overeenkomst? Beiden zijn ze 

de oudste van zes kinderen.  

En ze zijn allebei blij met de 

straat waar ze wonen. “Er is 

goede sociale controle, men 

helpt elkaar graag. Ik zou niet 

graag uit de wijk weggaan”, 

volgens Merian Rietbroek. 

“Iedereen kent elkaar, men 

groet elkaar en ook de mensen 

die er nieuw komen wonen, 

raken snel ingeburgerd“, 

vertelt An Hattink. 

Merian woont er vanaf 1970 

en An vanaf 1977. Als je zo 

meer dan een half mensen

leven een huis bewoont is het 

duidelijk dat, als de muren 

konden praten, in het huis  

veel is beleefd.

Met Merian Rietbroek 
spreek ik af bij De 
Overkant. Zij en haar 

man huren al 51 jaar een bovenhuis in 
de Repelaerstraat. “Heel even was er 
nog raamprostitutie, er werd veel 
gedeald en er waren wietplantages, 
maar dat is gelukkig verleden tijd”, 
vertelt ze.

Merian paste graag op kinderen. “Ik 
had geen opleiding gedaan, maar het 
ging gewoon vanzelf. De kinderen 
varieerden in leeftijd van 7 weken tot 
12 jaar. Ik werd er blij van. Hun ouders 
kwamen soms niet uit Nederland. De 
hele kleintjes liepen de hele dag 
achter me aan en ik vertelde wat ik 
aan het doen was. Ik ben nu aan het 
afwassen, aan het strijken, enz. Zo 
raakten ze vertrouwd met de 
Nederlandse taal. Ik werd een soort 
oma van ze. ‘Oma weet zo veel’, zeiden 
ze.” Toen Merian zelf nog bij haar 
ouders woonde op de Trekweg, liep ze 
al met de kinderwagen van de buren. 
“Dan hoorde ik mensen besmuikt 

zeggen: ‘Zo’n jong ding nog en nu al 
achter de kinderwagen!’ De woningen 
aan de Trekweg staan er niet meer. 
Later zijn we verhuisd naar de 
Schimmelweg, ook die woning staat er 
niet meer door de stadsvernieuwing.” 
In 1970 zijn ze getrouwd en zo kwam 
het stel in aanmerking voor een 
woning in de Repelaerstraat.

Kinderen en honden
“Ik werkte in de gezinszorg, maar mijn 
man kwam zonder werk en toen zijn 
we ‘weekbladen gaan lopen’. We 
haalden ook een hond uit het asiel. 
Mijn zoon werd in ’74 en mijn dochter 
in ’77 geboren. Later kregen we nog 
een puppy, het was een echt speelka-
meraadje voor de kinderen.” Met 
kinderen en honden wandelde ze 
vaak in het Huijgenspark of op het 
Oranjeplein. Het was voor haar de 
mooiste tijd. Inmiddels zitten we op 
een bankje in het Huijgenspark. Het 
is koud maar Merian vindt het heer-
lijk hier en praat enthousiast verder.
Angstige momenten heeft ze ook wel 

Merian 
Rietbroek

“Dat ik hier zou 
gaan  wonen had 
een waarzegster  
al maanden 
daarvoor 
aangekondigd”

An Hattink- Bijleveld

In de Stationsbuurt komen meer en 

meer nieuwe bewoners wonen. Gaan 

de verhalen over vroeger verloren? 

Voorlopig is er nog genoeg te vertellen. 

Deze keer door Merian Rietbroek en 

An Hattink-Bijleveld, beiden 

woonachtig in de Repelaerstraat.
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An en Merian samen 

bijna een eeuw lang 

buurtbewoner

binnen te komen omdat het hier zou 
spoken.”  An herinnert zich nog iets: 
“In de straat werd een man vermoord, 
vermoedelijk een ‘hoge piet’ van de 
recherche. Ik zag hem languit liggen 
op straat en het was zo typisch, 
niemand reageerde. Later kwamen 
politie en ambulance. Het is nooit 
opgehelderd wie de dader was.”

Ballet en judo
An is haar hele leven actief geweest. 
Al jong werd ze gestimuleerd door 
haar moeder, die vroeg weduwe werd 
en er alleen voor stond, om ‘iets te 
doen’. Ze ging op balletles en judo. 
Eerst kreeg zij balletles van Meta 
Rijnhout, later ging ze naar de dans-
academie van Peter Leoneff op de 
Prinsegracht. Naast klassiek ballet 
leerde ze ook Spaanse dansen, met 
castagnetten. An richtte haar eigen 
dansgroep op. En nog steeds begeleidt 
zij een eigen dansgroep, bij Die Haghe 
Operette Koor.  Ze traden de laatste 
jaren veel op in verzorgingstehuizen. 

gekend, toen bijvoorbeeld het huis 
aan de overkant in brand vloog. Het 
bleek een gaslek te zijn. “Het was 
nacht en wij sliepen. Dankzij onze 
kleine hond Beauty, die angstig begon 
te piepen in de doos naast ons bed, 
zijn we op tijd gewaarschuwd.”

Camping 
In de zomer zit Merian graag op de 
camping in Brabant, waar ze een 
caravan hebben. Zeker nu, sinds haar 
man al een paar jaar ziek is, is het 
heerlijk om buiten te zijn waar het 
rustiger is. Door de ziekte van haar 
man kan ze nu geen kinderen meer 
thuis opvangen en zelf kan Merian 
het eigenlijk ook niet meer aan. Hij 
was vroeger ook heel actief, maakte 
een poppenhuis, een pakhuis en was 
heel handig met bijvoorbeeld sloten 

repareren. Al die spullen staan nog op 
een soort tussenvliering. “Ik moet het 
gaan opruimen. Als je, zoals wij, 
ergens 51 jaar woont, heb je veel 
spullen en ik kan er moeilijk afstand 
van doen.” Ze is ook altijd graag bezig. 
“Ik knutsel veel, puzzel graag. 
Borduren en ‘diamantpainting’ vind 
ik leuk.” “Ik ben niet gemakkelijk voor 
een ander.” Hulp krijgen of vragen 
vindt Merian lastig. “Mijn moeder zei 
altijd: ‘Ik ben van het dorp ‘Red je 
zelf ’. En dat vind ik eigenlijk ook.”
Het is tijd om naar huis te gaan, het is 
al donker geworden en ook wel heel 
erg koud.

“Dankzij onze 
kleine hond Beauty 
naast ons bed,  
zijn we op tijd 
gewaarschuwd  
voor een brand”

“Helaas heeft dat door corona twee 
jaar stilgelegen.” Naast ballet was ook 
judo haar passie. “Ik was de eerste 
vrouw met zwarte band in Zuid-
Holland.” Haar ogen beginnen te 
schitteren als ze trots vertelt dat zij 
met haar judoploeg overal in het land 
kwam voor wedstrijden en dat ze ook 
demonstraties gaf. Ze laat me haar 
fotoboeken en albums zien. Daar zie 
ik nog een diploma voor een andere 
verdedigingssport: pencak silat. Toen 
was An al zeventig. “Ik kan me laten 
vallen zonder iets te breken!” Ik moet 
gaan staan en zij laat me zien hoe ik 
me kan verdedigen als ik word aange-
vallen: “Als je een klap krijgt, moet je 
snel reageren. Mijn benen doen het 
nog goed!”

De man van An is in 2020 overleden. 
Zijn contrabas staat nog steeds in de 
kamer. Hij was net als zij erg actief. Hij 
was typograaf van beroep en speelde 
in een band, ook bij verschillende 
dansgroepen. “Hij is zelfs als muzikant 
met een volksdansgroep uitgenodigd 
in Japan, om op te treden in het daar 
nagemaakte Huis ten Bosch.” Later 

kreeg hij zware suikerziekte, moest 
zijn beide benen missen. Hij zat dan 
vaak voor de deur in zijn rolstoel en 
vond het fijn om zo met mensen 
contact te hebben en een praatje te 
maken.

An vertelt bij herhaling dat de 
Repelaerstraat zo’n fijne straat is. 
“Mensen kennen elkaar, groeten 
elkaar, letten op, en regelmatig staat 
buurman Mike met een pannetje eten 
voor de deur. ‘Ik heb gekookt en ook 
een portie extra gemaakt voor u’. Dat 
is zo’n schat van een man!”
Door de lockdowns heeft An nog 
meer contact gekregen met buren. Ze 
doet meer boodschappen in de buurt 
of bestelt eten bij Wei Wei. “En zo 
typisch, er wordt nooit iets wegge-
haald in de straat. Zelfs als buren juist 
spullen buiten zetten die mensen 
mogen meenemen.”
“Zelfs mijn zus, die regelmatig langs 
komt is inmiddels ‘ingeburgerd’: ze 
groeten haar ook. Mijn zus zegt: ‘Dat 
heb ik nog nooit meegemaakt!’”
~ Angelina Adam
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Nadat ik een briefje in de bus had 
gegooid met het verzoek contact 

op te nemen, werd ik na een week 
door een enthousiaste Amin gebeld. 
Hij runt met zijn compagnons Amir 
en Benjamin al enige tijd restaurant 
Yuzu, op de hoek van de Bierkade en 
de Kranestraat. Toen het nog winter-
de liet ik hier jaarlijks mijn sneeuw-
banden monteren. Ik had gezien dat 
het een tijdje terug is verbouwd tot 
horecaruimte waar ik tot mijn schan-
de nog nooit de kaart heb verkend.
Yuzu is een Japanse citrusvrucht, en 
deze zaak omschrijft zich op Google 
als Izakaya diner. Dat is een Japanse 
informele bar met alcohol waar je ook 
behoorlijk kunt eten, zoals in een 
Engelse pub of Spaanse tapasbar. De 
heren mochten na een pitch de 
ruimte huren van Staedion, en had-
den het geluk dat de voormalige 
garage nog casco verbouwd moest 

worden. Zo kon de ruwbouw en 
technische installatie van Staedion 
afgestemd worden op de afbouwplan-
nen en gebruikswensen van de 
aspirant-huurders.Die namen daar-
voor architect Hubert Crijns in de 
arm. Crijns is niet van de grote blok-
kendozen, maar van trendy interieurs 
voor winkels, huizen en horeca. In 
Scheveningen zijn de strandtenten 
Barbarossa en het bijkans met jutters-
hout in elkaar getimmerde Heart-
beach van zijn hand. Hij heeft zich in 
Yuzu kunnen uitleven met een uit 
beton gestorte bar, donkerbruin 
gebeitste houten meubels, diepblauw 
sauswerk en subtiel spiegelwerk dat 
refereert aan het 
nachtleven. 
Alles is 
sfeer-
vol 

Aan de 
andere 
kant van 

de brug staat op 
de hoek van 
Stationsweg en 
Groenewegje 
ook een blokje 
sociale wo-

ningbouw, eind 
jaren negentig 

gebouwd en met 
zichtbaar meer 

aandacht voor de 
architectuur. Sinds de 

bouw zat hier op de 
begane grond café De 

Korenaar. De uitbater had ooit een 
kroeg die gesloopt moest worden 
om het Strijkijzer te kunnen bou-
wen.  Naast de Wagenbrug kon hij 
zijn bruin café met Perzische tafel-
kleedjes voortzetten tot zijn pensi-
oen. Ook hier was Staedion ver-
huurder, maar die verkocht de 
bedrijfsruimte in 2020 aan een 
beleggings BV van de Haagse 
internet-ondernemer Amon Endt. 
Hij is onder meer groot geworden 
met online social-casinospelen via 
het portal GamePoint. De nieuwe 
eigenaar vond een huurder, maar 
die kreeg uiteindelijk de vergunnin-
gen niet rond. De gordijnen bleven 

gesloten en een stapel terrasstoelen 
stond te verpieteren onder een 
zonnescherm dat nooit wordt 
opgetrokken. Inmiddels hangen 
hier weer ‘te huur’-posters op de 
ramen. Die huur bedraagt 2500 euro 
per maand. Tevens wordt voor de 
inventaris 50.000 euro overname 
gevraagd. Die is volgens de verhuur-
der onderhandelbaar, de lopende 
verplichtingen naar brouwerij en 
verhuurder van de speelautomaten 
echter niet. Laten we hopen dat 
iemand het aandurft en ook hier 
deze zomer weer het terras open 
gaat. 
~Fons van Leeuwen

Het is een nogal 
trooste loos gezicht, de 

twee leeg staande bedrijfs
ruimten aan weerszijden van 
de Wagen brug. Hoe kan het 

dat deze gunstig gelegen 
locaties met horeca

bestemming niet  
worden gebruikt?

Tako

Te
Huur

Leegstand 
rond 

Wagenbrug 
bijna ten 

einde

uitgelicht, de 
muziek is 
modern maar 
gedempt, en 
buurman annex 
kunstenaar Philip Awuy 
maakte de clubsetting af 
met Aziatisch getinte muurschil-
deringen van tijgers en draken.
Op de kaart van Yuzu geen sushi, 
maar bijzondere vis-, groente- en 
kipcreaties van Japanse en Koreaanse 
origine. Snel na de opening werd de 
keuken in 2020 bekroond met de 
Gouden Pollepel. Wie hier een 
avondje eet en drinkt is met zijn 
tweeën zo’n 110 euro kwijt. Niet heel 

laagdrempelig, maar dat gaan deze 
ondernemers veranderen 

met een nieuw concept. 
En wel op – daar zijn 

we er dan na het 
reclameblok –  

de hoek van  
de Bier kade 
en het  
Wagen plein. 
De zaak gaat 
Tako heten, 
wat Japans is 

voor 
octo-

pus, maar 
richt zich 

meer op de 
Mexicaanse taco met een C, maar 
gaat iets beters serveren dan de 
bestaande ketens op dit vlak. De niet 
al te grote ruimte in de plint van een 
blok sociale huurwoningen zoals die 
in de jaren tachtig vaak werden 
gebouwd, wordt ook verhuurd door 
Staedion. Het is niet zo groot, maar 
ligt heel gunstig op de zon en in de 
loop naar het centrum. Meer voor een 
snelle hap voor de kleinere porte-
monnee. Een royaal terras “met veel 
groen” is onderdeel van het plan, en 
het interieur gaat grondig op de 
schop. De vergunningen zijn in 
aanvraag en het doel is deze zomer 
open te gaan. Dat klinkt optimistisch, 
maar de drie jonge horeca-onderne-
mers lijken over geldschieters te 
beschikken die het mogelijk maken 
– met opvallend veel vertrouwen in 
deze locatie.
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Of moet je iets meenemen dat je 
niet kan tillen. Dan kan het 
handig zijn om met de auto te 

gaan. In onze wijk hebben huishoudens 
gemiddeld 0,3 auto per huishouden. Dat 
is de helft van wat gemiddeld is in Den 
Haag. En dat is weer 40 procent minder 
dan gemiddeld in Nederland. Toch 
staan ook in onze buurt de meeste 
straten vol met geparkeerde auto’s. Dat 
komt doordat we een drukbevolkte wijk 
zijn. We wonen met veel mensen in een 
klein stukje stad. Steeds meer mensen 
kiezen ervoor om gebruik te maken van 
een deelauto. Ook in onze buurt zie je ze 
op steeds meer plaatsen. Je kunt natuur-
lijk ook zelf met andere mensen een 
auto delen. Wij zetten de commerciële 
opties op een rijtje.

Greenwheels
Greenwheels was lang de enige deelau-
to-aanbieder die je op straat zag. Op dit 
moment hebben ze vijf auto’s in en net 
buiten onze de buurt, waarvan twee 
achter station Den Haag Hollands 
Spoor. Je moet de auto’s terugbrengen 
daar waar je hem hebt opgehaald. Met 
de app kan je een auto reserveren en 
openen. Je betaalt per uur en per km. 
Het tarief hangt af van het abonnement 
dat je kiest.  
Meer informatie op greenwheels.nl. 
Greenwheels op loopafstrand:
• Van Limburg Stirumstraat 6
• Groenewegje 145
• Boomsluiterskade 2
• Weteringkade 37
• Waldorpstraat/ Den Haag HS

Mywheels
Mywheels is een nieuwe speler in de 
buurt. Op dit moment hebben ze vijf 
auto’s in onze omgeving, waarvan 
sommige elektrisch rijden. Je moet de 
auto terugbrengen daar waar je hem 
hebt opgehaald. Soms is dat een speci-

fieke plaats en soms een zone. Ook  
hier kan je de auto reserveren en openen 
met een app, betaal je per uur en per km 
en hangt het tarief af van het abonne-
ment dat je kiest. Meer informatie op 
mywheels.nl.
Mywheels op loopafstand:
• Van Hogendorpstraat 1
• Hoefkade 117
• Amsterdamse Veerkade 10
• Zuidwal 39
• Nieuwe Haven 114

Snappcar
Bij Snappcar verhuren particulieren hun 
auto aan andere particulieren. Hierdoor 
is er een grote diversiteit aan auto’s. Van 
groot tot klein. Van nieuw tot oud. Soms 
ontmoet je de verhuurder en soms kun 
je de auto zelf openen. Ook in onze 
buurt is er een goed aanbod. De prijzen 
verschillen per auto. Meer informatie op  
snappcar.nl.

Sixt carsharing
Carsharing van Sixt is de eerste aanbie-
der waarbij je de auto op een andere 
plek kunt achterlaten dan waar je hem 
hebt opgehaald. Dit geeft veel vrijheid, 
maar het betekent ook dat je nooit zeker 
weet of er daadwerkelijk aanbod is in de 
buurt. Je moet de app downloaden om 
te kunnen zien waar auto’s beschikbaar 
zijn. Alle auto’s zijn elektrisch en er zijn 
verschillende pakketten – en dus 
tarieven – beschikbaar. Meer informatie 
op sixt.nl.

Het is afhankelijk van je persoonlijke 
wensen welke deelauto het beste bij je 
past. Wil je graag een grote of kleine 
auto? Ga je een uurtje of een weekendje 
weg? Wil je graag elektrisch rijden of 
juist niet? Op ritjeweg.nl/autodelen
denhaag kun je kijken welke vorm van 
autodelen het beste bij jou past.
~Lobke Zandstra

De Stationsbuurt komt 
aan haar naam door de 
ligging nabij het station. 
Met de trein ben je snel in 
een andere stad. Maar 
soms moet je ergens zijn, 
waar je niet goed met de 
trein kan komen. 

Voordelen van autodelen 

 Delen is flexibel
Je zit niet vast aan een auto en gebruikt deze alleen als je  
die nodig hebt. Zodra je er klaar mee bent, breng je de 
 auto terug. Is er iets met de auto, niet jouw probleem.  
Hoe fijn is dat?
 Delen is kiezen
Kies bewust voor een auto als dit goed uitkomt. Op een 
ander moment is een taxi of OV bijvoorbeeld relaxter. 
Kiezen betekent ook een ruime keuze in het aanbod. Een 
grotere auto voor op vakantie, een busje voor een verhuizing 
of misschien zelfs wel een auto die bij je outfit past.
 Delen is besparen
Een auto bezitten is duur. De meeste mensen hebben  
geen idee wat de auto hen kost per maand. Afschrijving, 
belastingen, verzekering, parkeervergunning, parkeer kosten, 
APK-keuringen en onvoorziene reparaties.  
Door te delen houd je geld over en heb je meer zicht op  
wat je uitgeeft, omdat je direct afrekent voor je gebruik.
 Delen is ook groen en sociaal
Een bonus! Want autodelen zorgt voor 30% minder auto’s en 
18% minder gereden kilometers. (Bron: Planbureau voor de 
Leefomgeving). Wel zo prettig voor de uitstoot en gebruik 
van de openbare ruimte. Minder is het nieuwe meer.
(bron: https://autodelen.info/ik-heb-geen-auto)

Vind je deze opties niet goed? Maar wil je wel autodelen? 
Dan is het wellicht een idee om met andere wijkbewoners 
een coöperatie (vereniging) op te richten. De gemeente  
Den Haag verstrekt subsidie voor een proefperiode van  
6 maanden voor een elektrische deelauto.  
Meer informatie vind je op denhaag.nl/nl/in-de-stad/
natuur-en-milieu/duurzaamheid/autodelen

Autodelen in de 
Stationsbuurt
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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::  

DICK DE VRIES 
KAPPER EN KUNST

Expositie van  
(digitaal) 
kunstenaar 
ronaldHM

t/m 30 april
do en vrij: 8–17uur  
za: 8–15uur  

€7,50

Niets zo heerlijk als in oude foto’s van de stad 
speuren naar herkenbare punten. Als je dat ook  
leuk vind dan is de website van het Haags Gemeente  
archief een goeie. Typ een straatnaam of buurt in  
en de zoekmachine zorgt voor een collectie foto’s  
uit de oude doos. 

Zo deed ik dat ook met de foto hiernaast. Zoek > 
Slijpmolen. Uit de resultaten lees ik dat de naam 

is ontleend aan de molen die er omstreeks 1631 
stond. En ik zie dat de huidige bouw in mijn 
geboorte jaar 1976 werd opgeleverd. De luchtfoto die 
ik vond werd in 1979 gemaakt. Het duurde wel even 
voordat ik ’m snapte. Dat kwam vooral omdat ik naar 
het vele groen op de foto keek. Wat was nou wat? 
Zelfs het Malieveld kwam bij me op als ik de plekken 
probeerde te verklaren maar ik kan je vertellen dat 
het meeste groen in de foto al jaren weg is. Alleen het 
Oranjeplein is nog goed herkenbaar. Het mak kelijkst 
is om het bijschrift van de site te volgen: Luchtfoto 
Stationsbuurt, met van links midden naar iets boven het 
midden de Konings traat, boven het midden ongeveer 
horizontaal de Hooftskade, daarboven Centrum-Zuid. 
Op de voorgrond het Oranjeplein, rechtsmidden 
omgeving Gortmolen en Slijpmolen. Als je het eenmaal 
ziet, dan zie je het ineens helemaal. Wat is de buurt 
veranderd! Ironisch ook dat de ‘nieuwbouw’ van 
Gortmolen en Slijpmolen nu eikpunten zijn in een 
historische foto. ~Dennis Koot

Raad je plaatje 
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