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MADO worstelt en komt weer boven

Wie in Nederland een 
mado-franchise wil 
starten kan niet heen 
om Kiasettin Aydin 

en zijn zoon Hakan. Hakan timmert 
in Nederland al langer aan de weg met 

de broodjeskiosken van Simit Sarayi. 
Nu gaan zij mado op de kaart zetten: 
ondernemers zoeken, locaties selecte-
ren, verbouwen conform de formule 
en het distribueren van de taartjes. Op 
het Spui hebben beide formules een 

kiosk naast elkaar. Over de locatie bij 
HS zegt de verhuurder: “Wij zijn bezig 
met een verbouwing, mado komt 
zeker weer terug.” 
Lees verder op pagina 13

Even leek het dat 
restaurant mado  
de pandemie had 
overleefd. Maar 
sinds het begin van 
de zomer blokkeert 
een houten pallet  
de entree en demon-
teren werklui de 
koelvitrines en 
verlichting. Wat 
komt er in de plaats 
van de hippe Turkse 
franchise? Het is de 
derde prominente 
leegstaander op de 
‘loper’ van station 
naar centrum. 
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Niet dat het daar ooit stil is! Maar als bestuur merken we door alle 
vergaderingen, overleggen, samenkomsten en ontmoetingen 

dat we een drukke herfst tegemoet gaan. Een mooie en spannende 
herfst ook. Om te beginnen: noteer alvast 8 oktober in je agenda. Die 
dag staan bestuur en gemeente op het Hofwijckplein in een gezellige 
partytent. Niet om te feesten, maar om met de bewoners van 
Hofwijckplein en Oranjestraat te praten over de leefbaarheid van de 
buurt. Kom naar ons toe en laat ons weten wat jullie vinden van 
containers, afvalproblemen, groenvoorzieningen, kinderspeelplek-
ken en alle andere dingen die jullie aan het hart gaan. Dit is dé kans 
ons te vertellen wat je belangrijk vindt. En dat de gemeente ook 
aanwezig is maakt dat jullie wensen, klachten, opmerkingen ook 
daar gehoord worden. Je mag natuurlijk ook vertellen wat er alle-
maal goed gaat. Flyers en een bericht op de website volgen snel.

Het CID ofwel het Central Innovation District blijft een belangrijk 
onderwerp voor onze buurt. Het CID staat voor de hoogbouwplan-
nen tussen de NS-stations van CS, HS en Laan van NOI. Die plan-
nen gaan niet van een leien dakje. Gemeente, architecten, aanne-
mers en bewoners zijn het lang niet altijd eens. De komende 
maanden krijgen we (eindelijk) meer inspraak in de bouwplannen en 
alles daaromheen. Voor onze buurt is vooral The Grace, de twee 
torenflats naast de spoorbrug bij het Rijswijkseplein, van belang. 
Waar gaan al die mensen winkelen, eten, naar de dokter of de kinder-
opvang? En hoe staat het met het groen in de buurt of parkeren? 
Ook zijn er plannen voor aanpassing van het Rijswijkseplein, het 
Schenkviaduct en het Prins Bernardviaduct. Hoe kunnen wij onze 
wijk in de toekomst bereiken? Als bestuur houden we de vinger aan 
de pols.  Op 13 t-m 15 oktober zijn er enkele heuse participatiedagen, 
waaraan iedereen kan meedoen. Het programma zal binnenkort op 
de website van Buurtstation te vinden zijn. 
 
Wat is er feestelijker dan groepen kinderen die met lampions door de 
buurt lopen? Het is een van de leukste feesten in de herfst en het 
enthousiasme bij de jonge bewoners is altijd groot. Dit feest wordt 
traditioneel op 11 november gevierd. Hiervoor zijn vrijwilligers 
nodig. Mensen die alles in goede banen willen leiden. Doe mee en 
meld je aan bij het bestuur: buurtstationdenhaag@gmail.com. 

Als bestuur zijn we nu beter bezet dan enkele maanden geleden.  
Dat is fijn, zo kunnen we meer zaken onder onze hoede nemen en  
de buurt beter van dienst zijn. Maar we hebben nog een vacature. 
Zijn gezellige vergaderingen en een waardevolle bijdrage aan je  
eigen buurt je droom? Neem dan contact met ons op:  
buurtstationdenhaag@gmail.com. 

 Saskia, Maarten, Joke, Erik en Jef

Zou de zomer nu definitief voorbij 
zijn? Temperatuur en nattigheid 
doen in ieder geval al meer aan de 
herfst denken. En ook de drukte op 
wegen en in treinen laat zien dat de 
periode van vakanties achter ons 
ligt. En dat geldt natuurlijk ook 
voor de Stationsbuurt.  

Voor de buurt  
en door de buurtColofon

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 2022 bestaat het bestuur 
uit:
• Saskia Engelen
• Maarten Geel 
• Joke Ras
• 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.
De datum in 2022: 
16 november

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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Buurt zoekt vrouw

Na enkele jaren van corona-stilte hebben 
een aantal dames van de Buur(t)vrouwen 
de draad weer opgepakt. 

Het was een gezellig wederzien 
in het huis van Joke Komen 
aan het Huijgenspark. Met 

een nieuwe Buur(t)vrouw erbij, Joke 
Ras. Ze woont zo'n 14 jaar in de buurt 
en is sinds kort ook bestuurslid van 
het Buurtstation. 
 
Elkaar ontmoeten, samen iets doen 
en van elkaar leren is het doel van ons 
clubje. Na een gezamenlijke activiteit 
groet je elkaar makkelijker en knoop 
je sneller een praatje aan. Op  
buurtstation.nl/buurtvrouwen staat 
meer informatie. We zijn nu aan het 
onderzoeken of een nieuwe activiteit 
georganiseerd kan worden. Dit zal 
dan mogelijk in oktober of november 
plaats vinden. 
 
Ideeën en nieuwe leden zijn welkom. 
Wil je op de hoogte blijven, meld je 
dan aan voor de nieuwsbrief op de 
website van Buurtstation. 
~De Buur(t)vrouwen

Op de heenweg viel het 
aantal toeschouwers nog 
tegen, maar op de terugweg 

was het gezellig druk op de kades. 
Wat mooi om de tientallen versier-

de boten voorbij te zien varen.  
Dit jaar waren we als buurt onvoor-
bereid, maar als het Corso volgend 
jaar terugkomt maken we er één 
groot feest van!

Nieuw in  
de buurt:  
het Varend 
Corso

Op zondag 26 juli voer het Varend 
Corso Westland voor het eerst 
door de Stationsbuurt. 
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Naar de voorstelling CircUs op het 
Storkterrein Amsterdam (2014)
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In het Huijgenspark wordt dagelijks heel 
wat rotzooi achtergelaten. Blikjes, hele 
broden, peuken, te veel om op te noemen. 
Een dagelijkse ergernis voor veel bewoners 
en dagelijks werk voor de opruimploeg van 

Gemeente Den Haag. Maar er is in ieder geval één 
buurtbewoner die dit fenomeen van achterlaten – 
het niet opruimen dus – intrigeert. Ingrid Tieken 
maakte er het project Afval tentoonstelling van. Bij het 
woord tentoonstelling zet ik direct mijn voelsprieten 
uit, dus een afspraak voor een interview was snel 
gemaakt. 

Ruim honderd jaar geleden ontstond de beweging 
Objet Trouvé of Ready Made in de beeldende kunst, 
toen Elsa von Freitag-Loringhoven een porseleinen 
urinoir inzond voor de tentoonstelling van de 
Société des Artistes Indépendants in Parijs. Zij 
zette het urinoir als het ware op een voetstuk, gaf 
het de titel Fontaine en verhief het tot kunst. De 
inzending werd geweigerd. Alleen jurylid Marcel 
Duchamp vond het werk fantastisch en verliet uit 
protest de jury. Probeer je met het project 
Afvaltentoonstelling deze vroeg-20e-eeuwse bewe-
ging weer nieuw leven in te blazen? 

“Nee, zo heb ik niet gedacht toen ik hiermee begon. 
Het is eigenlijk een project over bewustwording, en 
ik wilde mijn boosheid over al dat afval hier in de 
buurt omzetten in iets positiefs. Ik mocht toen het 
idee presenteren op het Leefbaarheidsoverleg van 
de bewonersorganisatie, maar dat kon niet via 
PowerPoint. Ik wilde wat afval meenemen, maar het 
was ontzettend vies wat ik had verzameld en toen 
dacht ik aan Instagram. Ben toen snel foto’s gaan 
maken en posten, met als gevolg dat ik direct 
volgers kreeg: afvalverzamelaars van over de hele 
wereld, die er soms inderdaad wél een kunstwerk 
van maken. 

Je vindt hier op het plein de meest rare dingen. Een 
tuindecoratie met vogeltjes bijvoorbeeld: die had 
iemand naast de prullenbak gezet in plaats van erin, 
en dat gaf voor de verandering een positief beeld. 
Inderdaad een soort ‘objet trouvé’. Een rode koffie-
beker in de groene bosjes wordt voor mij ook een 
soort kunst. Ik kanaliseer hiermee mijn boosheid, 
totaal niet vanuit kunst-oogpunt, maar als ik er een 
foto van maak worden het vaak mooie dingen. Ik 
kijk wel altijd al naar hergebruik van dingen, zoals 
de plastic ijsbakjes van de Hoogvliet waar wij thuis 
een hele stapel van hebben. Of jampotjes waar dan 
vervolgens kruiden ingaan. Op zich waardeloos 
materiaal, maar eigenlijk heel mooi of stevig ge-
maakt. Zonde om weg te gooien, en prima te 
hergebruiken.”

Het valt me op dat je posts op Insta ook titels 
hebben. Soms een beetje cynisch, maar ook opti-
mistisch of zelfs poëtisch. En zeker niet bozig. Je 
hebt het over ‘mooie vondsten’. Welke boodschap 
wil je overbrengen met deze beelden van afval en 
bijbehorende teksten?  

“Dat van die ‘mooie vondsten’ is natuurlijk wel 
cynisch bedoeld. Ik wil het contrast laten zien, en zo 
bewustwording vergroten over het achterlaten van 
troep. Op Instagram vind je fantastische hashtags, 
en in de combinatie daarmee zit dan de boosheid - 
niet in de beelden. Bijvoorbeeld #ruimzelfjerot-
zooiop of #afvalhoortindeprullebak bij een foto 
van troep die mensen hebben achtergelaten naast 
de strandstoelen die we daar als wijkbewoners elke 
dag voor ze neerzetten. Ik laat mensen kijken en 
probeer op een positieve manier bewustzijn te 
creëren.”

 
Beeldend kunstenaars zijn op verschillende plek-
ken in de wereld vaak met dezelfde onderwerpen 
bezig, zonder dat ze dat met elkaar hebben afge-
sproken. Op het gebied van afval gebeurt dit dus 
ook kennelijk. Door je project kwam je al snel in 
aanraking met allerlei andere initiatieven met afval 
als thema. Je vertelde me al eerder dat dit een 
eyeopener voor je was. Wat bedoel je daar precies 
mee?

“Ja, dat was echt een verrassing. Ik ben dit project in 
juni begonnen, en door die hashtags krijg ik er elke 
dag nieuwe volgers bij. Die ik op mijn beurt natuur-
lijk ook ga volgen. En wat je dan ziet is dat mensen 

In  
het 

Huijgenspark 
wordt dagelijks 

heel wat rotzooi achter-
gelaten. Blikjes, hele 

broden, peuken, te veel om op 
te noemen. Een dagelijkse 

ergernis voor veel bewoners en 
dagelijks werk voor de opruim-
ploeg van Gemeente Den Haag. 
Maar er is in ieder geval één 

buurtbewoner die dit fenomeen 
van achterlaten – het niet 

opruimen dus –  
intrigeert.
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over de hele wereld hiermee bezig zijn. In 
Duitsland, Nederland, maar ook in Denemarken, 
Singapore en Brazilië. Daar zit iemand die dagelijks 
zakken laat zien met afval dat hij in de bergen daar 
heeft verzameld. Eigenlijk word ik daar ook wel 
somber van. Het is gewoon heel erg, hoe gewoon 
mensen het vinden om overal zomaar hun afval 
achter te laten. Dat had ik niet zo verwacht toen ik 
ermee begon. Ik begon er gewoon mee uit boosheid, 
en omdat ik er wat mee wilde doen. Wat blijkt nu: 
iedereen is met dezelfde dingen bezig.” 

Mij intrigeert vaak wat mensen beweegt om een 
zak met hele broden in het park te dumpen. Of een 
verzameling McDonald’s verpakkingen op een 
bankje achter te laten nadat het junkfood is veror-
berd. Ga je ook op zoek naar de motivatie van 
mensen om hun afval achter te laten, of het gebrek 
aan motivatie om op te ruimen?

“Ja, ik wil dat heel graag begrijpen. Mensen die 
broden dumpen voor de duiven en meeuwen 
reageren vaak heel boos. Zo van: wij zorgen beter 
voor de dieren dan jullie. Ik zei toen: maar dat weet 
je helemaal niet! Wij doen het ook, brood strooien 
in de achtertuin bijvoorbeeld. Ik probeer niet te 
stigmatiseren, maar in sommige culturen mag je 
geen eten weggooien. En dat snap ik eigenlijk heel 
goed. Er is in het recente verleden wel eens een actie 
in de wijk geweest om te laten zien wat je allemaal 
met oud brood kunt doen, met recepten en zo. Maar 
of dat succes heeft gehad? En soms begrijp ik het 
ook helemaal niet. McDonald’s afval achterlaten op 
straat bijvoorbeeld, dan is in elk geval je auto lekker 
opgeruimd. Maar er staan overal prullenbakken! 
Niet iedereen is er op dezelfde manier mee bezig, en 
ja, ‘het afval wordt toch wel opgeruimd’, dat is ook 
zo. Het is misschien niet eens altijd onverschillig-
heid. Maar het blijft wel afval.” 

Fo
to

: A
rn

ou
d 

va
n 

A
al

st

Ben je van plan om het door jou verzamelde afval 
ook fysiek te tonen aan het publiek, of houd je het 
bij online?

“Dat was de bedoeling: een echte tentoonstelling op 
het plein op de ‘World Clean Up Day’ in september, 
maar dat redde ik qua tijd niet. En waar ik mee zit is 
waar ik al die vondsten moet bewaren. Er zitten hele 
aparte dingen tussen, zoals laatst een steekkarretje 
van een bouwmarkt. Of plastic buisjes voor voorge-
draaide wietsigaretten - ik wist niet eens dat die 
bestonden. Ik heb er inmiddels twee gevonden; die 
laat ik op Instagram zien.  
Dus het is nu in elk geval een digitale afvaltentoon-
stelling, met al mijn ‘mooiste vondsten’ van het 
plein en het park.”

Het aantal volgers op je Insta groeit gestaag. Het 
spreekt mensen blijkbaar aan. Hoe denk je dat het 
publiek zal reageren op een tentoonstelling over en 
met afval?

“Als er ooit nog een echte afvaltentoonstelling 
komt, moet het in elk geval gratis zijn. Het mag 
allemaal geen geld kosten, en ik wil geen gelikte 
tentoonstelling die blijft. Ik zou bijvoorbeeld een 
middag willen organiseren waarbij mensen komen 
kijken, en dat dan de wethouder komt om hem te 
openen, en dat wij met ons afvalprobleem in het 
park in de krant komen. Want dan zien meer 
mensen het dan alleen die volgers op Instagram. 
Die weten toch wel hoe erg het is. Ik wil er in ieder 
geval een positieve draai aan geven. Afval kan je 
boos maken, het geeft overlast, maar dat wil ik dus 
omdraaien.”

Het onderwerp lijkt me ook uitermate geschikt 
voor educatie van kinderen om bewustwording te 
creëren. 

“Ja inderdaad, maar afvaleducatie is een specialis-
me. Daar zou iemand anders mee aan de slag 
moeten gaan. Ik heb die kennis en kunde niet. Er is 
wel iemand in de wijk die op scholen kinderen met 
afval prachtige dingen laat maken. Ik heb daar 
foto’s van gezien. Zij laat kinderen zien dat je ook 
op een hele andere manier met afval om kunt gaan.” 

Wanneer is voor jou het project Afvaltentoonstelling 
geslaagd?

“Allereerst denk ik niet dat het gaat slagen. Mensen 
hebben vaak een ander idee van wat afval is. Heel 
veel rokers vinden peuken gek genoeg geen afval. Ik 
kan ook niet iedereen aanspreken op haar/zijn 
gedrag; dat is niet te doen. En Instagram wordt 
gezien door mensen die er al mee bezig zijn, niet 
door de mensen die het zouden moeten zien.  
Maar het project is denk ik geslaagd als mensen 
snappen waar het om gaat: dat het een belangrijk 
probleem is, vanuit milieu-oogpunt maar ook 
vanuit leefbaarheid. Laatst zijn we met een klein 
groepje afval gaan rapen, met grijpers die je bij de 
gemeente kunt krijgen. Dat zien anderen, en ik 
raakte in gesprek. Ik heb ook eens een peukenberg-
je gemaakt, dat heeft er dagen gelegen. ‘Dankjewel’, 
zei een voorbijganger, en dat was niet cynisch 
bedoeld. Ik wil ook graag een keer blikjes verzame-
len met z’n allen. Die liggen overal. En er zijn 
mensen op Instagram die daar prachtige objecten 
van maken. Over objet trouvé gesproken!” 

Waar en wanneer zal de tentoonstelling te zien zijn?
“Een presentatie in het Huijgenspark is wat ik voor 
ogen had toen ik ermee begon, maar welke vorm die 
krijgt en wanneer weet ik nog niet. Ik ga nu in ieder 
geval door met de digitale tentoonstelling en 
probeer er nog één en ander omheen te ontwikke-
len. Als iemand ideeën heeft zijn die uiteraard van 
harte welkom. De link voor Instagram is overigens 
@afvaltentoonstelling. Via deze pagina kan ieder-
een ook met mij communiceren.” 
~ Arnoud van Aalst
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Veertig jaar 
kunst in de 
voormalige 
Sint 
Jozefschool

Ook die had rond 1980 al lang 
geleden de deuren gesloten. 
Verkrotting en ongedierte 

dreigden de overhand te krijgen. De 
gemeente had vage plannen om het 
pand te slopen, maar dat schoot niet 
erg op. Enkele studenten van de 
sociale akademie besloten het 
gebouw te kraken. Daar kwamen al 
snel jonge kunstenaars op af, op zoek 
naar betaalbare atelierruimte. De 
grote lokalen en de gymzaal leenden 
zich daar uitermate goed voor. 
Uiteindelijk, mede na wat sociaal-de-
mocratische bemiddeling, schatte de 
gemeente de ontstane kunstenaars-
gemeenschap op waarde. De voorma-
lig krakers richtten een vereniging op 
die rond 1992 het pand van de 
eigenaar Rijksdomeinen kocht.  
 

De rest is geschiedenis: al meer dan 
veertig jaar hebben 18 kunstenaars 
een atelier in de Van der Duijnstraat. 
De helft woont er ook. Er zijn kinde-
ren geboren, opgegroeid en uit huis 
gegaan en er is vooral heel veel kunst 
gemaakt. De bewoners, sommigen 
nog van het eerste uur, voelen zich 
verbonden met de Stationsbuurt 
zoals ze die hebben zien ontwikkelen 
in de loop der tijd.  
 
Op 18 september stelden zij de 
voormalige Sint Jozefschool aan de 
Van der Duijnstraat open om samen 
met de buurt het veertigjarig bestaan 
te vieren. Van harte gefeliciteerd! 
~Vries Kool

Ruim veertig jaar geleden 
stond in de Van der 
Duijnstraat al meer  
dan tien jaar een oud 
schoolgebouw leeg.  
In 1902 was er een  
katholieke jongensschool 
gevestigd en later een 
ambachtsschool. 
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In de 
zomer van 

2021 werden zes 
winnende ideeën van 
Stationsbuurt Begroot 

bekendgemaakt. Voor in  
totaal 30 duizend euro   

zou de buurt 
binnen een 

jaar  

een  
opfris-  

en ver groe-
ningsbeurt 
krijgen op 

verschillende plekken.

Bijna alle 
plannen zijn af, 

of bijna af. Het nieuwe 
groen dat er zo is bijgekomen 

in de wijk, heeft het deze 
zomer wel zwaar 

gehad

Stations - 
buurt  

langzaam  
groener

Plantenbakken Croissant 
.............................................
Op de hoek van de Croissant bij het 
Groenewegje/ Zieken zijn 
plantenbakken geplaatst. 
Status: afgerond

Vergroening 
Oranjelaan 

 .................................. 
Het dak van de parkeergarage 

aan de Oranjelaan zou 
beplant worden, zodat 

auto mobilisten hier 
een groenere 

entree naar de 
stad vinden.

 
Status: er is 

meer geld nodig om 
dit plan te realiseren. 

De initiatiefnemer is op 
zoek naar cofinanciering.

Groene oase  
 .......................................

Moestuintjes moeten zorgen voor 
meer groen en water in de wijk. 

Status: op het  
Oranjeplein zijn 18 

moes tuinbakken 
geplaatst. 

Een groepje 
bewoners 

onderhoudt de 
bakken  

– woensdagavond en 
zondag – en heeft dit jaar al  

een mooie oogst gehad. 
Meedoen? Meld je aan bij Evita:  

groeneoasestationsbuurt@gmail.com. 

Groene route Haagweide
.............................................
De Haagweide, het binnenterrein van de 
Ellips, zou opgefrist worden met 
bijvoorbeeld een muurschildering, 
een picknicktafel of een 
geveltuin. 

Status: muurschilde-
ring aangebracht, 
zes plantenbak  - 
ken geplaatst. Een 
bank van 2 meter is 
besteld.

Bocht van Guinea: 
minder wildplassen, 
meer groen
.....................................
De doorgang onder de Croissant 
van Zieken naar Huijgenspark 
zou een groene aankleding 
krijgen, en maatregelen 
tegen wildplassen  
(2 aparte plannen). 

Status: voor de ge-
wenste vergroening zijn 
de boomcirkels op het 
binnenplein vergroot. De 
zogeheten ‘pee-back’ coating tegen 
wildplassen wordt binnenkort 
aangebracht. 
~ Annemarijke Jolmers
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Gesprek met architect 
Gert Grosfeld

De zes etages van het voormalige kantoorgebouw 
tegenover station HS staan al twaalf jaar leeg en  
het eind van de tunnel is nog niet in zicht. Eigenaren 
komen en gaan, Welstand hanteert strakke kaders  
en bouwkosten rijzen de pan uit. Architect Gert 
Grosfeld woont ernaast en ziet voor zich hoe er  
een haalbaar en duurzaam plan voor te maken.

Achteraf gezien was de brief die wethouder Joris 
Wijsmuller in april 2017 stuurde aan de Haagse 
gemeenteraad wel erg optimistisch. De vergun-
ning om het pand te verbouwen was al aange-
vraagd. Er kwamen 199 hotelkamers en 66 

huurappartementen, de beoogde ontwikkelaar Fortress (van New 
Babylon en Kijkduin) was in constructief overleg met de Dienst 
Stadsontwikkeling en moest alleen nog toestemming krijgen om 
het pand daadwerkelijk te kopen; om speculatie te voorkomen 
had de gemeente namelijk een voorkeursrecht gevestigd. “De 
huidige planning gaat uit van een start bouw medio augustus 
2017. Het project zal dan eind 2018 worden opgeleverd”, aldus de 
wethouder in de brief. De aanstaande transformatie van ‘het grote 
belastingkantoor’ (op de andere hoek staat het ‘kleine’, ook 
gebouwd rond 1980 en inmiddels wel verbouwd door de Geste 

Groep) deden het goed in de media: 
brood nodige woningen en een nieuwe 
entree naar het centrum. Het pand 
kreeg de nieuwe eigenaar, de vergun-
ning was in 2017 rond en het asbest 
aan de binnenkant werd verwijderd. 
Ook werd de eerste verdieping 
voorzien van een waterdichte vloer 
om het bouwpuin nat te kunnen 
houden zonder lekkage naar de 
onderburen. De begane grond was 
toen al verhuurd aan Albert Heijn en 
horeca. Comfortabele inkomsten voor 
een pand dat verder leeg staat. 

Verloederd
Verder werd het oorverdovend stil aan 
het ‘brede deel’ van de Stationsweg, de 
ruim honderd meter tussen station 
HS en Hoefkade. Gert Grosfeld 
woont aan de rechterkant en het huis 
is eigendom van de familie. 
Ingeklemd tussen het oude belasting-
kantoor en een rijtje nagebouwde 
historische gevels, waarachter het 
Haagse vastgoedbedrijf Geste een 
complex van studentenstudio's 
bouwde en verhuurt. Dat rijtje stond 
er vijftien jaar geleden nog verloederd 
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Leeg belasting-
kantoor ligt  
op hakblok

bij en de gemeente wist de eigenaren 
over te halen te verkopen. Met als 
belofte dat de oude maar karakteris-
tieke panden werden gerenoveerd 
naar gezinswoningen - goed voor de 
buurt waarvan zij al zo lang deel 
uitmaakten. Onder die voorwaarde 
verkocht toenmalig wethouder 
Marnix Norder het rijtje door aan 
Geste. Die constateerde dat de staat te 
slecht was om te renoveren. Maar, het 
rijtje stond al een poosje in te regenen 
en dat liet Geste bewust gebeuren, zo 
was de kritiek. Politieke commotie, 
Geste dreigde er helemaal mee te 
stoppen en kreeg toch zijn zin. 
Uiteindelijk is er één gevel blijven 
staan, de rest is nagebouwd. Geste 
verhuurt de begane grond aan horeca.

Sjan de slager
Ook de daar beloofde gezinswonin-
gen kwamen er niet. De gemeente 
maakte bezwaar, maar juridisch kwam 
Geste er toch mee weg. Buurman 
Grosfeld is fel tegen de overmaat aan 
kleine huisvesting in ‘slaaptorens’ 
voor doorgangers, mensen die niet 
langer dan vijf jaar in een buurt 
blijven. “Wie voelt zich dan nog 
verantwoordelijk voor een wijk? En 

voorzieningen als onderwijs en zorg 
voor langblijvers en ouderen verdwij-
nen geleidelijk. Eenmaal weg krijg je 
dat niet zomaar terug”. Ook als 
belegging stelt hij vraagtekens. “Als 
het economisch tegenzit zijn expats 
en buitenlandse studenten weer snel 
vertrokken. Gezinnen met school-
gaande kinderen blijven de huur 
betalen.” Betrokken partijen willen 
weinig kwijt over wie of wat de 
ontwikkeling stagneert. Het gemeen-

teblad meldt dat in februari 2019 een 
wijzigingsvergunning is verleend. En 
in april dit jaar is weer een wijziging 
ingediend. Nieuwe architect, nieuwe 
plattegronden, nieuwe gevelaanzich-
ten. Het kadaster meldt dat het 
gebouw in januari 2021 voor 18 
miljoen euro een nieuwe eigenaar 
kreeg: Real Estate Chateau Viande 
BV. Vlees? U leest het goed. Eigenaar 
Sjan van Ettekoven begon in de  
slagerswinkel van de familie in 
Hilversum en maakte daarna fortuin 
in de vleesverwerking. De laatste jaren 
koopt hij in onbruik geraakt vastgoed 
dat smeekt om herontwikkeling, zoals 
het Scheringa-museum in Opmeer en 
een voormalig bedrijvencomplex in 
Deventer. En nu ligt dus het oude 
belastingkantoor op het hakblok van 
‘Sjan de slager’, klaar om in mootjes te 
worden gechopped. 

Gemiste kans
In totaal 452 eenkamerwoninkjes 
moeten er komen, bijna allemaal 
kleiner dan 20 m2 - met daarin eigen 
sanitair plus keukentje. Geen last van 
huisgenoten die de afwas niet doen, 
maar ook geen plek om samen te 
koken en eten. Het Kenniscentrum 

Studentenhuisvesting onderzocht dit 
fenomeen recent en stelt vast dat 
studenten in kamers met gedeelde 
voorzieningen minder eenzaamheid 
ervaren. In het complex zijn wel twee 
grote gemeenschappelijke ruimten 
gepland. Veel kamers krijgen beperkt 
daglicht en zijn daarom als hotelka-
mer aangeduid – het bouwbesluit 
stelt dan minder eisen. Gert Grosfeld 
wordt er niet gelukkig van. “Onder 
het gebouw zit al een parkeergarage. 

Gezinnen hebben daar meer aan dan 
studenten. Ook de potentiële buiten-
ruimte leent zich prima voor heront-
wikkeling naar grotere appartemen-
ten met groene terrassen, die urbane 
verkoeling geven in dit stenen deel 
van de stad. Echt een gemiste kans.” 

Gevelsprongen
Maar de kans is groot dat ook dit plan 
uiteindelijk strandt omdat alle 
investeerders aan de haal willen gaan 
met het bouwvolume en de bestaande 
gevels. In het ontwerp van het huidige 
gebouw maakt de gevel op hogere 
verdiepingen ‘sprongen’ naar binnen. 
Om binnenruimte te winnen, willen 
ontwikkelaars deze sprongen dicht-
bouwen. Die ontwerpen stuiten 
herhaaldelijk op een negatieve 
beoordeling bij de welstandscommis-
sie. Het ‘uitvullen’ van het volume 
leidt tot een monolithisch beeld en de 
verwantschap met het blok aan de 
overzijde – waarmee het een poort tot 
de stad vormt – verdwijnt, aldus de 
commissie in een recent advies. 
Het dichtbouwen van de gevelspron-
gen vereist ook een compleet nieuwe 
gevel waarover welstand zich kritisch 
toont. En dichtbouwen levert welis-
waar extra meters in de verhuur, maar 
de bouwkosten zijn op dit moment zo 
hoog dat je die niet makkelijk terug-
verdient. Het drukke stationsgebied 
en winkels in de plint die open 
moeten blijven zijn voor een aanne-
mer ook niet fijn. Grosfeld: “Van 
andere transformaties weten we dat 
het haalbaarder wordt als je het 
bestaande bouwvolume en de gevels 
hergebruikt. Goedkoper bouwen 
vereist minder rendement en maakt 
een mix mogelijk van grote en kleine 
woningen, sociale en middeldure, 
alleenstaanden, gezinnen en een 
‘knarrenhof ’ voor ouderen. Het zou 
mooi zijn als onze buurt daarmee 
wordt verrijkt.”
~Fons van Leeuwen

“Onder het  
gebouw zit al  
een parkeer-
garage. 
Gezinnen 
hebben daar 
meer aan  
dan 
studenten”
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Een kleine dertig jaar werkte 
meester Martin namens 
opeenvolgende gemeentelijke 

welzijnsorganisaties op het 
Oranjeplein. Hij was vaak te vinden 
rond het Haagse hopje en stond altijd 
klaar voor kinderen en ouders op het 
Oranjeplein. Een bewoner van het 
Oranjeplein vertelt: “Als ik iets wilde 
regelen, dan keek ik altijd eerst uit het 
raam of Martin er was en dan pas ging 
ik naar buiten.”

Bij talloze activiteiten in de buurt 
stond Martin vooraan in de rij om 
mee te helpen. Of het nou ging om 
het op een statige manier begeleiden 
van de gouden koets tijdens 
Kinderkoningsdag of het schillen van 
een eindeloze hoeveelheid aardappels 
voor boerenkool bij Sint Maarten in 
de Stationsbuurt, Martin deed het 
allemaal. Toen hij 25 jaar op het 
Oranjeplein werkte werd Martin 
gekroond tot koning van het 

Oranjeplein. Dat was zeer terecht, 
want Martin werkte niet op het 
Oranjeplein, hij was het Oranjeplein. 
Dat bleek ook op 31 augustus, de 
droevige dag van zijn afscheid. Zoals 
hij het zelf graag wilde kwam in de 
ochtend de rouwauto met Martin 
naar het Oranjeplein. Er was een groot 
aantal collega’s, ouders, kinderen, 
buurtbewoners om hem de laatste eer 
te bewijzen. 

Voordat Martin voor de laatste keer, 
ditmaal onder begeleiding van fakkels 
en zacht gezang, het Oranjeplein 
verliet zei een van zijn collega’s bij een 
korte toespraak: “We hoeven niet te 
zoeken, want iemand als Martin gaan 
we niet vinden.” Een waarheid als een 
koe. Het Oranjeplein is sindsdien een 
stukje stiller.
~Vries Kool

Martin van Hijkoop (1965 – 2022)
Meester Martin, de koning 
van het Oranjeplein
Op 23 augustus kwam het 
droevige bericht van het 
overlijden van Martin van 
Hijkoop, op het Oranjeplein 
beter bekend als meester 
Martin.

In Memoriam

Martin van Hijkoop 
toen hij zijn 25-jarig 
jubileum op het 
Oranjeplein vierde en 
werd gekroond tot 
koning van het 
Oranjeplein
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Een rondje door de buurt 
brengt diverse herinneringen 
aan haar naar boven bij 

buurtbewoners als een vrouw die:
gastvrij haar huis openstelde voor 
het overleg dat aan het begin stond 
van de herinrichting van de Hoefkade 
en het plaatsen van pollers om de 
verkeerssituatie in de Stationsbuurt 
weer wat te normaliseren;
die met haar huis als een soort 
Gallisch dorpje standhield tegen 
vastgoedbelegger Geste; en
die als voorzitter van het 
Buurtstation het initiatief nam voor 
diverse geslaagde feesten en diners 
(waar zijn die gebleven?) in de 
Stationsbuurt, bedoeld om bewoners 
met elkaar in contact te brengen. 
 
Maar ook buiten de Stationsbuurt 
maakte Constance zich nuttig. Tussen 
1998 en 2002 (GroenLinks) en tussen 
2010 en 2012 (Haagse Stadspartij) zat 
ze in de Haagse gemeenteraad. 
Burgemeester van Zanen stond er op 
30 juni jl. tijdens een raadsvergade-
ring bij stil. Hij noemde onder meer 
haar inzet om kunst en cultuur 
toegankelijker te maken, vooral voor 
kinderen die dit niet met de paplepel 
ingegoten krijgen, om sluiting van 
Haagse poppodia te voorkomen en 
om Joods erfgoed terug te geven. In 
haar tweede raadsperiode stopte 
Constance abrupt omdat ze “buiten 
de raad meer voor de stad kon 
betekenen”.

Die betekenis voor de stad had zij 
door een niet aflatende stroom ideeën 
en initiatieven, die zich vaak richtten 
op de jeugd. Als jonge ouder was ze al 
mede-oprichter van een anti-autori-
taire crèche (“Dat was toen in de 
mode, maar waarom we dachten dat 
het een goed idee was weet ik ook niet 
meer. Het broodbeleg zat elke dag op 
de muren”). Later hield ze zich onder 
veel meer bezig met een jaarlijkse 
kinderrechtendag, een krinkelwinkel 
en buurtverkenners, waarbij kinderen 
over hun buurt in gesprek gingen met 
buurtbewoners.

Op 16 juni maakte Constance een 
laatste rit door de Stationsweg en het 
Huijgenspark, onderweg naar het 
familiegraf in Grave.
~Vries Kool

Op 1 juni, net voor het verschijnen van de 
vorige editie van Hollands Spoor, overleed 
op 73-jarige leeftijd onze buurtgenoot 
Constance Bogers, zo bleek uit een tweet 
van haar dochter. Constance was mede-
oprichter en tot 2007 voorzitter van 
wijkorganisatie Buurtstation, waarvan  
zij de naam bedacht. 

Constance Bogers
(1943 - 2022)

Geliefd in de 
Stationsbuurt

In Memoriam
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Buurtbewoner  
(en inmiddels bijna  

vaste columnist) 
Petra van der Kuil 

 

Impressie 
van een 
zomer

Na een 
prachtig voorjaar 

bevinden wij ons, op 
het moment dat ik dit 

schrijf, in het staartje van 
een ongekend mooie zomer. 
De heetste…, de zonnigste… 

en ja, helaas ook, de 
droogste… ooit 

gemeten. 
Hier -

onder wil ik 
proberen een im-

pressie te geven van de 
zomer van 2022. Uiteraard 

is dit persoonlijk. Een greep 
uit wat mij is opgevallen en  
wat mij, misschien, zal bij-
blijven. Toch hoop ik dat 

jullie tijdens het  
lezen veel zullen 

herkennen.

Omdat daar in 
het voorjaar al mee is 

gestart, wil ik beginnen met de door 
de gemeente geplaatste en onderhouden 

bloembakken, hangbakken, zuilen etc. Wat 
wordt daar een zorg aan besteed! Het lijkt wel of 

alles het dit jaar nog een beetje beter doet. Behalve 
de treurige roestbakken voor de ingang van de 
Croissant. Wat een armoe. Ook de vele geveltuintjes, 
die in het voorjaar zijn aangelegd, doen het geweldig 
en worden goed onderhouden.  
Over bloemen gesproken: het Bloemencorso uit het 

Westland deed dit jaar voor het eerst Den Haag 
aan. Fijn dat er zoveel belangstelling was. 

Zeker langs de Bierkade en Dunne 
Bierkade was het druk en zaten 

de terrassen gezellig vol.

Zo kom ik bij 
de grachten zelf. Er werd 

druk gebruik gemaakt van de kano’s, 
er waren natuurlijk ook dit jaar weer aan de 

lopende band rondvaarten en er werd veel gesupt. 
Als er al niet een hond meevoer, stonden er vaak grote 

plastic bakken op de sups. Zo kon tijdens het varen afval 
uit de gracht worden verzameld. Een positief initiatief!

In het Huijgenspark heerste in het begin van de zomer soms 
een wat grimmig sfeertje dat gepaard ging met behoorlijk wat 
overlast: om de beurt naar Albert Heijn om bier te halen en om 
de beurt met een WC-rol de struiken in. In die tijd werd er ook 
af en toe een strandstoel vernield. Na wat vaker surveilleren 
en handhaven lijkt dat allemaal achter de rug en wordt er 
weer volop genoten van de stoelen of in het gras gezeten 

met een kleedje. Ook worden regelmatig een paar 
picknicktafels uit de speeltuin in het gras gezet. 

Geen idee wie dat doen, maar ik vind het 
heel leuk.

Er is door een hon-
denbezitster aan het hek van de 

speeltuin een speciaal bakje gehangen met 
ballen voor de honden. Prima idee. Er zijn veel 

nieuwe honden bijgekomen in het park en in de buurt, 
helaas zijn sommige honden er niet meer… De vernieuwde 

speeltuin wordt gelukkig goed gebruikt. De vorige lag er vaak 
totaal verlaten bij. Minpuntje is wel dat er regelmatig ook ’s avonds 

laat mensen zitten. Er zijn al eens drugs gevonden tussen de spelende 
kinderen. En net toen ik dacht: ze komen niet meer, werd het park ook 

weer een paar dagen gebruikt voor activiteiten tijdens de introductie-
week van studenten. Heel goed dat die op deze manier kennismaken met 
onze buurt. En wat een strakke organisatie bij het op- en afbouwen!
Wat bij iedere mooie zomeravond hoort is de bedrijvigheid en drukte op 
straat. Om 23.00 uur lijkt het vaak net zo druk als overdag. En dat 
weken achter elkaar dit jaar. Ik vind het gezellig, maar realiseer me dat 

er ook mensen zijn die er last van hebben.
In dat kader noem ik de herstart van De Kikker (mag je geloof ik 

niet meer zeggen, La Rana dan). Laten we hopen dat, na een 
‘rumoerig’ begin, het nu rustig is en blijft. Een goed 

lopende horecazaak is een aanwinst voor de buurt. 
Overlast is dat niet.
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Afgezien van wat oprispin-
gen en naweeën de 
komende weken, zit de 
zomer van 2022 er wel 

zo’n beetje op. Binnenkort zal het 
neerslagtekort – echt een buzzword 
van de twenties – weer een klein jaar 
tot het verleden behoren. Als ik de 
zomer van 2022 in de Stationsbuurt 
in één woord moet samenvatten, kies 
ik voor ‘stilte’. Dat is niet alleen 
omdat twee bekende buurtgenoten 
ons zijn ontvallen (zie elders in deze 
krant). Het is vooral omdat de be-
langrijke gebeurtenissen in het land 
grotendeels aan de Stationsbuurt 
voorbij leken te gaan.
 
In Nederland was het voor het eerst 
in drie jaar een serieuze festivalzo-
mer, met in mijn waarneming een 
enorme nadruk op vrouwelijk talent 
in allerlei soorten en maten. Als ik 
een paar YouTube/Spotify-tips mag 
geven: Meskerem Mees, Mavis 
Staples, Sierra Ferell, de zusjes Haim, 
Froukje, Wies, Sigrid en vooral ook 
Girl in Red. Naast de alomtegenwoor-
dige Haagse publieksfavoriet uit het 
Zeeheldenkwartier Son Mieux met 
de aanstekelijke frontman Camiel 
Meiresonne. Het contrast met de 
Stationsbuurt kon niet groter. Hier 
geen evenementen van betekenis. 
Geen Jazz in de Gracht, geen Muziek 
in het park en geen Fiesta de la Plaza, 
voor wie zich dat nog kan herinneren.
Ook vlagtechnisch was het een stille 
zomer. Na de Oekraïense vlaggen en 

Vries
Kool

de ophef rond de regenboogvlag (zie 
de vorige edities van Hollands 
Spoor), gingen de blauw-wit-rode 
vlag en de boerenzakdoek aan de 
Stationsbuurt voorbij. Op minder 
dan 20 kilometer in het Westland en 
het Groene Hart hing op elke krui-
sing van betekenis een omgekeerde 
vlag. Niet in de Stationsbuurt, waar 
eventueel ongenoegen over de 
overheid in stilte wordt beleefd.
 
In de Stationsbuurt ook geen overbe-
volkte tentenkampen of crisis-
noodopvang in leegstaande hotels en 
sporthallen, zoals elders in het land. 
Hier vooral een her en der op een 
bankje dommelende dakloze, die 
door voorbijfietsende politie-bikers 
wordt gewekt en zich daarna naar een 
volgend bankje verplaatst.
In de Stationsbuurt geen mislukte 
oogsten of bosbranden. Hier helpen 
bomen, geveltuintjes en de blauwe 
regen om voor wat schaduw in de 
buurt te zorgen als de thermostaat de 
veertig graden dreigt aan te tikken. 
En er komt vooralsnog water uit de 
kraan.
 
Je staat er niet bij stil, maar wat een 
oase was de Stationsbuurt deze 
zomer.

Stilte voor  
de storm

ColumnIeder jaarge-
tijde overlijden er 

mensen. Zo ook deze zomer 
natuurlijk. Twee bekende 

buurtgenoten zijn er niet meer. 
Op de grens van voorjaar en zomer 
overleed Constance Bogers. En 
heel recent Meester Martin 

(Martin van Hijkoop) van 
het Oranjeplein.

Ik heb hier-
boven situaties en  

gebeurtenissen genoemd die 
hebben plaatsgevonden. Het voelt echter 

niet compleet om het over de zomer te heb-
ben zonder Jazz in de Gracht te noemen. Een 

evenement dat dit jaar, helaas, weer niet is doorge-
gaan. Dit keer was niet corona, maar (gebrek aan) geld 
de reden. Voor mij en velen, uit de buurt en ver daar-
buiten, een grote teleurstelling. Het is toch een van de 
hoogtepunten van het seizoen. Zo jammer!
Als deze editie van HS in de brievenbus valt, zitten 

we in de nazomer. Misschien overvraag ik hier de 
weergoden, maar ik hoop dat ook die mooi 

wordt. Het seizoen van de heiplantjes, de 
bolchrysanten en de lucht van 

houtkachels.

Ik wil eindigen 
met een voor mij fascinerend 

en ontroerend verhaaltje, dat ik altijd 
zal associëren met zomer 2022 . Ik had deze 

zomer een vaste waarde in de vorm van een meeuw. 
Een bijzondere meeuw, want zij heeft maar één voetje 

(ik wil graag denken dat het een vrouwtje is). Zij heeft 
maanden lang op het dakterras van het torentje in de Bocht 

van Guinea gebivakkeerd. Ik kijk daar precies op vanaf de 
galerij in de Croissant. Vaak zat zij ’s morgens heel vroeg al te 
chillen op het randje in de eerste zonnestralen. Of zij stond 
parmantig op één pootje rond te kijken. Zij joeg in haar eentje 
duiven, eksters, kraaien en andere meeuwen weg. Stoer 
vrouwtje. Het was haar domein. Ook kwam ik haar een 

keer tegen op het stenen gedeelte van het park. Nu heb 
ik haar al weken niet meer gezien. Ik hoop dat het 

goed met haar gaat. Dat zij een andere fijne 
hangplek heeft gevonden. En dat zij nog 

eens langskomt. ~Petra van der Kuil

Een goed lopende 
horecazaak is een 
aanwinst voor de 

buurt. 
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Want het Franse 
gras mag 
groener zijn, 
dat is het vooral 

omdat een park-conciërge mij, 
lompe Nederlander, al snel som-
meert dat hier wel op het gras mag 
worden gezeten, desnoods met 
gestrekte benen, maar beslist niet mag 
worden gelegen. “Interdit!” Doe mij dan 
toch maar een Nederlandse hond die, als ik 
net indommel op een strandstoel, plotseling 
tegen mij op springt. Maar toch: ondanks de enkele 
jaren adempauze met het uitblijven van festivals, 
wil het Huijgenspark-gras er zichtbaar niet op 
vooruit gaan. Ik kom dagelijks schoonmakers tegen, 
voor de struiken zie ik ook wel eens hoveniers aan 
het werk, maar op het gras zie ik vooral de 
vrijwilligers in touw die het park luister 
bijzetten met de strandstoelen – en die 
en passant wat zwerfvuil opruimen.  
Hoeveel geld zou er jaarlijks in het 
gazonnetje van ons Huijgenspark 
verdwijnen? Die vraag is om 
administratieve redenen (“zit in 
een groter geheel”) natuurlijk 
niet zomaar te beantwoorden, zo 
verneem ik van een woordvoer-
der van de gemeente. Maar er 
wordt ongeveer twintig keer per 
jaar gemaaid, wordt mij verze-
kerd. Twintig keer? Met een 
maaiseizoen van zeven maanden 
is dat één keer in de tien dagen.

Geschoffeld
Enkele weken later heb ik een af-
spraak met Gerrit van der Hut. Op zijn 
fiets wipt de seniore ambtenaar even op en 
neer vanuit het stadhuis. Daar is hij samen 
met één andere collega verantwoordelijk voor al 
het openbaar groen in stadsdeel Centrum. Dat is 
groter dan wat de meeste mensen zich bij het 
centrum voorstellen: van de ingang van het 
Zuiderpark tot de entree van het Malieveld, en van 
Madurodam tot station HS. In dat gebied liggen 
heel wat grasveldjes van het formaat Huijgenspark. 
En plantsoenen. En heel veel bomen. Dat moet 
allemaal worden geschoffeld, gesnoeid, gemaaid en 
beoordeeld. Met het Ingenieursbureau van de 
gemeente besteedt Gerrit al dit onderhoudswerk 
één keer in de vier jaar aan. Minimaal vijftig pro-
cent van het werk moet, omwille van de lokale 
werkgelegenheid, naar het gemeentelijk 
Groenbedrijf. De rest gaat naar commerciële 
aannemers en loonbedrijven. Voor ons parkje heb 
ik wel eens een oplegger uit Oudewater een maaier 
zien afladen. De contracten worden gemaakt met 
een zogenaamd ‘beeldbestek’. Niet de frequentie 
maar het beeld is bepalend voor het nakomen van 
de afspraken. Het maakt niet uit hoe vaak er wordt 
gemaaid maar hoe het eruit ziet.

Als we de hondenpoep (dat scheelt volgens Gerrit 
overigens wel bemesting) omzeilend de grasmat 
betreden, tovert Gerrit op zijn telefoon de normen 
voor het grasbestek tevoorschijn. Maximaal 12 
centimeter hoog. Binnen een straal van 30 cm rond 
palen en hekken mag het gras maximaal 18 centi-
meter hoog; want daar kan de maaimachine er niet 
makkelijk bij. Dit zogenaamde doormaaien van de 
moeilijke hoekjes gebeurt, om budgettaire redenen, 
minder vaak. Als we er een duimstok naast houden 
komt het nét uit. Gerrit geeft wel toe dat het gras bij 

de toiletcabine te lang is. “Door de hoge 
stoep kan daar de maaimachine niet op, 
dat was bij de aanbesteding nog niet 

duidelijk.” Gerrit verzucht dat het 
allemaal vooral een kwestie van geld is. 

Slechts 80% van de begrote onderhouds-
kosten in zijn stadsdeel wordt door het 

gemeentebestuur uitbetaald in besteedbaar 
budget. De normen van het beeldbestek liggen 

daarom laag, kwaliteit B. (Alleen de vaste planten 
in de Paleistuin staan op kwaliteit A) En met een 
warm voorjaar is het voor de aannemers ook niet 
altijd mogelijk al hun afspraken na te komen. 
Teveel werk en te weinig mensen. Een excuus waar 
men in Parijs dan weer niet mee aan komt.

Schuttersputjes
Behalve van politieke desinteresse heeft onze 
grasmat ook te duchten van honden en bomen. 

Onder de bomen komt weinig zon, en de blade-
ren houden veel regen tegen. En de wortels 

onttrekken ook veel water. Daar is niets aan 
te doen, en de bomen zelf compenseren in 

het totaalbeeld natuurlijk veel. De groot-
ste vijand van het gras zijn echter de 
honden die er kuilen graven. Of eigen-
lijk hun bazen die dat toestaan. Als ik 
over het hondenbeleid begin, begint 
Gerrit moeilijk te kijken. De al vele 
jaren voortslepende discussie over dit 
onderwerp heeft bij de oude rot in het 
vak duidelijk zijn sporen nagelaten. 

“Het is heel bijzonder dat op deze locatie 
een losloopgebied is”, vat hij diplomatiek 

samen. Ik gooi toch maar een voorzichtig 
visje uit over het dichten van de vele kuilen. 

Vooral rond het kunstwerk tegenover het 
speeltuintje ontstaan er serieuze schutters-

putjes. Daar moet toch iets aan te doen zijn? 

Unwinden
Het probleem met het planten van nieuw gras is dat 
het de eerste maand niet mag verdrogen. En be-
sproeien is een tamelijk dure grap. Mijn idee dat er 
wellicht buurtbewoners bereid zijn om na de 
kantoor- of bezorgarbeid wat te unwinden met een 
gieter (er staat vijftien meter verder een waterpunt) 
valt bij Gerrit direct in goede aarde. Al mijn voor-
oordelen over trage ambtelijke molens worden in 
één klap teniet gedaan. Met het zetten van enkele 
passen bepaalt hij het te herstellen oppervlak en 
noteert voor de derde week van september 50 m2 
blokzoden. Dat zijn dikke vierkante graszoden met 
een bezande toplaag. Met een stabiele ligging en 
direct beloopbaar. Het gemeentelijke Groenbedrijf 
komt dan de kuilen vullen en afdekken met de 
blokzoden. 

Wie tegen die tijd bereid is in het begin van de 
avond een paar uur te helpen met gieteren, kan zich 
via de redactie bij ondergetekende melden. 
~Fons van Leeuwen

 Het 
park 

en zijn 
gras

De enkele keer dat 
buurtbewoner Fons van 
Leeuwen de residentie 
verwisselt met die van 

Frankrijk, vergaapt hij zich aan  
de prachtig onderhouden 

stadsparkjes, met grasmatten als 
een golfbaan. Toch is hij na 

thuiskomst blij met de bijkans 
anarchistische sfeer in ons 

eigen Huijgenspark. 
 

Hoeveel geld zou er jaarlijks 
in het gazonnetje van ons 

Huijgenspark verdwijnen?
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MADO 
worstelt 
en komt 
weer 
boven

(Vervolg van voorpagina) In het maart-
nummer van deze krant berichtte ik 
nog optimistisch over twee andere 
commerciële leegstaanders. Maar de 
verschoten gordijnen in voorheen 
cafe De Korenaar op de hoek van 
Groenewegje en Stationsweg zijn nog 
steeds gesloten. Struikelblok lijkt de 
verplichting het contract van de 
gokautomaten van de vorige uitbater 
over te nemen. Casinootje aan de 
brug? Tussenpersoon annex hore-
ca-makelaar Aad Schippers wil er 
alleen dit over kwijt: “We zijn momen-
teel in gesprek met een kandidaat 
huurder. Mijn opdrachtgever zoekt 
een serieuze partij en geen avontu-
riers, vandaar dat het tijd in beslag 
neemt.”

Geen taco
En aan de andere kant van het water: 
het voormalige Indonesische restau-
rant op hoek Bierkade / Wagenplein? 
Die ruimte, eigendom van Staedion, is 
alweer een jaartje geleden aange-
huurd door de eigenaren van Yuzu, 
het restaurant vijftig meter verderop 
(hoek Kranestraat). Zij zouden deze 
zomer Tako openen. Lekkerder dan 
de taco’s van de grote ketens, in een 
atmosfeer die wat meer klasse uit-
straalt. Alleen: anno september nog 

geen tako te krijgen en geen tekenen 
van een spoedige opening.“We zijn 
mega vertraagd”, verontschuldigt 
mede-eigenaar Benjamin van der 
Giezen zich. “We houden er rekening 
mee dat we december opengaan.” Hij 
is met zijn twee compagnons bezig 
ook in Amsterdam een Yuzu dining 
bar te openen, wat vanwege verbou-
wingsperikelen is vertraagd. Daarom 
ligt Tako stil. Nog langer huur betalen 
voor een leegstaande ruimte is dan 
een noodzakelijk kwaad, inherent aan 
de meest optimale bedrijfsvoering.

Ouderwetse chique
En eind augustus hangt er dus ook 
plastic achter de ramen van wat toch 
het vlaggenschip van de Stationsweg 
was: de eerste uitspanning als je HS 
uitloopt. mado is een Turkse franchi-
seformule waarin ijs, patisserie en 
koffie de hoofdrol spelen. Het interi-
eur heeft altijd dezelfde accenten: 
ouderwetse konditorei-chique van 
gemarmerde panelen, roedes van 
messing en grote gebaksvitrines. 
Gecombineerd met fris gekleurd 
mediterraan keramiek, allemaal 
uitbundig verlicht. Zien en gezien 
worden in dit indrukwekkende 
kosmopolitische decor: mado slaagde 
er behoorlijk goed in. Vooral bij de 
grootstedelijke draagster van een 

hoofddoek viel dit concept in vrucht-
bare aarde. Ik heb er een keer prima 
gegeten, met nogal wat personeel voor 
ons tafeltje van vier. Fiscus, UWV en 
leveranciers betaalden wel mee aan 
het vertier, met in totaal ruim een 
miljoen euro aan openstaande 
rekeningen.

Smullen
Aydin senior is ook hoofdhuurder 
annex onderverhuurder van de gehele 
begane grond onder het voormalige 
belastingkantoor, inclusief Albert 
Heijn. Op de vraag of er al een nieuwe 
huurder in beeld is, antwoordt hij per 
app: “Wij zijn bezig met een verbou-
wing, mado komt zeker weer terug.” 

Zien en  
gezien  
worden:  
mado  
slaagde er  
behoorlijk  
goed in.

Het pand waar mado  
in zat is de derde promi-
nente leegstaander op de 
‘loper’ van station naar 
centrum.

Op mijn vraag of zo’n rigoureuze 
verbouwing nodig was, antwoordt hij 
niet. Het openbare failissementsver-
slag vermeldt dat Kiasettin Aydin 
enige tijd bestuurder was van de 
mado BV die het hoekpand op de 
Stationsweg huurde, maar niet meer 
ten tijde van het bankroet. 
Opvallend is dat de curator al op 18 
juni vorig jaar de onderneming 
staakte. Desondanks zaten er vorig 
najaar en dit voorjaar nog bezoekers 
van een ijsje te smullen. Achter de rug 
van de curator blijkt toch nog een 
soort doorstart te zijn ondernomen. 
Geen officiële, want de de verhuurder 
wilde niet in zee met de overname-
kandidaat die de curator aandroeg. 
Wel is de inventaris verkocht aan een 
opkoper. Die heeft de koelingen en 
vitrines laten staan. Onduidelijk is 
welke MADO de franchise nog een 
jaartje mocht voortzetten. Maar zeker 
is dat er na de verbouwing weer een 
nieuwe boven komt. Ook een Simit 
Sarayi zal de loper hier spoedig 
verrijken.
~Fons van Leeuwen
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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 huis-aan-huis wordt  
verspreid. 

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

DICK DE VRIES –
KAPPER EN KUNST
1 sep – 1 nov
Expositie werken van 
PIETER VAN DEN BROEKE 
Geopend: donderdag, vrijdag, 
zaterdag of op afspraak
Stationsweg 133A 
Den Haag  
06 51719543

 Sint Maarten: 
vrijwilligers gezocht

Joke Ras  
(nieuw 
bestuurslid 
Buurtstation)
stelt zich voor 

Hoi, ik ben Joke Ras. Sinds kort ben ik in het 
bestuur van bewonersorganisatie 

Stationsbuurt opgenomen. Dit is officieel 
gebeurd tijdens het Leefbaarheids overleg op 29 
juni 2022. Hiervoor heb ik een aantal vergade-
ringen bijgewoond als een soort van stageplek.

Sinds 2008 woon ik in de Wolterbeekstraat en 
hiervoor woonde ik in Chinatown en de Zwarte 
Madonna. De Stationsbuurt is nu mijn stekkie 
en door in het bestuur plaats te nemen hoop ik 
iets terug te doen voor onze wijk in Den Haag.

Wat het ‘iets’ precies gaat worden, dat weet ik 
nog niet. Maar een begin is er – lees het artikel 
over Buur(t)vrouwen maar (pag 3, red).
 
Groet Joke

€7,50

Op 11 november zal in onze 
buurt weer Sint Maarten 
gevierd worden. Wie helpt 
mee om dit te organiseren 
voor de kinderen?

We zoeken 4 personen 
om de lampionwerk-

plaats op woensdagmiddag  

9 november te begeleiden.  
En voor  11 november  
4 personen voor Spinozahof/ 
Oranje plein en 4 anderen op 
het Huijgenspark. De viering 
van Sint Maarten begint om 
17 uur in de Spinozahof, met 
boerenkool met worst. Om 
18 uur wordt langs de deuren 

gelopen. De afsluiting is om 
19 uur in het Huijgenspark 
met chocolademelk en 
glühwein.

Meld je aan bij Marianne via  
info@stadsoasespinozahof.nl 


