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India Sardjoe is 
wereldkampioen 
breakdance

Boutique 
hostel The 
Golden Stork

Het Y-gebouw
0nder de loep 
genomen
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Den Haag is in trek en al die mensen 
moeten ergens wonen. Langs de sporen 
tussen de stations HS, Centraal en Laan 
van NOI heeft Den Haag nog ruimte. 
Deze ont wikkellocatie moet tevens een 
interna tionaal competitief economisch 
district worden: het Central Innovation 
District. Een impressie van recente 
workshops en wat de toekomst moet 
brengen.

Aan de bewoners van dit pand

Hoogbouw achter HS 
“De plannen kunnen 

invloed hebben op uw 
leefomgeving. Daarom 
betrekken we graag alle 

mensen die wonen, werken en verblijven in 
en om het gebied”, aldus de gemeente in een 
huis aan huis verspreide folder met als titel 
‘Doe mee met het CID - samen maken we de 
stad’. Op een natte zaterdagmiddag in 
oktober begeef ik mij aldus naar The Globe, 
een gebouw achter station HS dat zich 
vergeefs richtte op het thema outdoor. De 
duikschool is vertrokken, fietsenhandel 

Struijck ging 
alweer vijf jaar 
geleden failliet en 
de vestiging van 
Bever Zwerfsport 
is verhuisd naar 
The Mall in 
Leidschendam. 
Alleen de klim-
muur houdt 
alweer zo’n 15 jaar 
dapper stand. De 
rest van het 
gebouw wordt nu 
door de firma 
Postiljon uitge-
baat als vergader-
centrum. In de 

CID-plannen wordt The Globe overigens 
gesloopt en vervangen voor een hoger gebouw.
Deze dag is er dus de CID-karavaan neerge-
streken. Het is er warm en goed verlicht, er is 
gratis koffie, er is een gastheer die mij de weg 
wijst en iemand van een beveiligingsbedrijf 
die een oogje in het zeil houdt. En er is een 
niet te overziene hoeveelheid informatiebor-
den en maquettes. Bezoekers konden zich van 
tevoren opgeven voor bijeenkomsten rond 
thema’s als mobiliteit, groen en deelgebieden 
van het CID.

New York
Ik begeef mij naar de workshop ‘Placemaking 
Laakhavens’. Met in totaal drie ‘omwonenden’ 
valt de opkomst wat tegen. Enkele allervrien-
delijkste beleidsmedewerkers van de gemeen-
te versterken ons clubje. Placemaking richt 
zich op het tijdelijke gebruik van (bedrijfs)
ruimte die in afwachting van nieuwbouw 
doorgaans leeg staat. Die ruimte kun je vullen 
met hippe festivals, pop-up restaurantjes en 
moestuintjes. Op de Binckhorst is er al veel 
ervaring opgedaan met placemaking.
Na een kort inleidend praatje mogen we met 
viltstiften op een plattegrond van de 
Laakhavens onze ideeën associërend inkleu-
ren. De opbrengst? Voetbalkooien op het 
parkeerdak van de Megastores. Foodtrucks op 

Lees verder op pag 6
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In de leefbaarheidsoverleggen is 
hier geregeld aandacht aan besteed 
en zijn acties uitgezet. Wel is 

bescheidenheid over wat bereikt kan 
worden op zijn plaats, zeker wat betreft 
de afvalproblematiek (dank aan de vele 
meldingen over overlast) in onze 
directe omgeving. Vergroening en afval 
blijven dan ook onze aandacht houden.
 Ook hebben we in 2022 aandacht 
besteed aan de langlopende ontwikke-
lingen, waaronder het CID en de 
samenwerking met andere bewonersor-
ganisaties rondom dit thema. 
Participatie in de plannenmakerij, maar 
ook de afstemming met andere bewo-
nersorganisaties zijn belangrijke 
voorwaarden om de gemeente scherp te 
houden bij het maken van plannen die 
de leefbaarheid van onze buurt zowel 
positief als negatief kunnen 
beïnvloeden. 
 Vanuit het Buurtstation organiseer-
den we 19 oktober een tentsessie op het 
Hofwijckplein en omliggende straten. 
Er was een grote opkomst onder de 
bewoners met ruim 40 ingevulde 
enquêteformulieren, waarbij de inzet 
was om te spreken over de thema’s afval 
en ORAC’s, groenvoorzieningen en 
speelplaatsen voor kinderen. Tijdens 
de gesprekken bleek dat de sociale 
veiligheid, of het tekort daaraan, ook 
een onderwerp is dat aandacht vraagt. 
Samen met welzijnsorganisatie Wijkz 
en natuurlijk de bewoners gaan we hier 
in 2023 mee aan de slag. 
 Al vanaf 2018 is een toegewijd team 
in actie om het Oranjeplein een nieuw 
elan te geven. Een plein waar niet 
alleen door kinderen gesport en ge-
speeld kan worden, maar een fijn groen 
stadspark met prachtige monumentale 
bomen waar het voor iedereen fijn 
toeven is. In het participatietraject van 
2020 heeft de buurt nadrukkelijk de 
wens uitgesproken voor een groener en 
meer bloeiend park. In stappen hopen 
we samen met de gemeente en Wijkz de 
wensen van de buurt te kunnen vervul-
len. Op dit moment wordt de Krajicek 

Playground vernieuwd en in het 
voorjaar van 2023 worden enkele 
speeltoestellen voor de jongsten 
vervangen. 

Ten slotte staan we graag stil bij enkele 
andere evenementen die de grote 
betrokkenheid en inzet in onze wijk 
illustreren. Op 22 september was er een 
brainstorm ‘Veilige Stationsbuurt voor 
Queer en iedereen’, waaraan bestuursle-
den van het Buurtstation deelnamen. 
Dit ter ondersteuning van een veilige 
ruimte en zichtbaarheid van de 
LHBTIQ+-gemeenschap. Op 11 
november vond Sint Maarten ‘Light in 
the Park’ plaats, waarbij de Spinozahof 
een herfstige transformatie onderging 
en Sint Maarten opnieuw te paard de 
Stationsbuurt bezocht.
Binnenkort start een traject rond de 
Wijkagenda, een blauwdruk voor 
activiteiten in de Stationsbuurt voor de 
komende vier jaar (zie ook p. 11, red.). 
Daar gaat u nog meer over horen.
 Als bestuur van de bewonersorganisa-
tie bedanken we u voor uw inzet in het 
afgelopen jaar. Immers, de bewoners 
maken de buurt. Door paraat te zijn bij 
evenementen, door te hulp te schieten 
waar dat nodig is, door samen te werken 
met verre en nabije buren, maar ook 
door ons te vertellen wat belangrijk is 
en ons te bekritiseren waar nodig. En 
door deze krant te maken, laten we dat 
vooral niet vergeten. De samenwerking 
met andere partijen is natuurlijk ook 
belangrijk. Waar zouden we zijn zonder 
Nasir Refa (gemeente), zonder Wijkz en 
zonder de wijkagenten. 
We hopen het jaar goedgehumeurd te 
kunnen afsluiten op 20 december rond 
de kerstboom in het Huijgenspark. Hou 
onze website en sociale media in de 
gaten. We wensen iedereen in de buurt 
een vrolijke en feestelijke jaarwisseling 
toe. Graag tot in 2023!

Saskia, Maarten, Jef, Joke en Erik 

Graag kijken we in deze laatste krant 
van 2022 terug op de successen van het 
afgelopen jaar. Vergroening (gevel-
tuintjes) en de afvalaanpak stonden 
centraal.

Jaar in, jaar uit
Colofon

hs
@

buurtstation
.nl
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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
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wensen, aankondigingen, 
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geplaatst worden.

Buurtstation is op maan-
dag van 9.30 tot 11.30 uur 
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Parada, Van Limburg 
Stirumstraat 280.
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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 
• Erik Ton

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: 
14 december

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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Op 19 oktober stond op het Hofwijckplein 
een tent waarin de bewoners van de omlig-
gende straten hun wensen, klachten en 

ergernissen kwijt konden. Zo’n 60 mensen vonden 
de weg naar de tent om in gesprek te gaan met 
vertegenwoordigers van de gemeente, Staedion en 
de bewonersorganisatie Buurtstation. 

Velen van hen lieten een formulier achter waarop ze 
kenbaar maakten wat de grootste problemen zijn, 
maar ook wat ze juist waarderen in de buurt. Die 
formulieren vormen het uitgangspunt voor verdere 
acties. Wat die acties zullen zijn, is nu nog niet te 
zeggen maar de bijeenkomst krijgt zeker een 
vervolg.

Als positieve punten in de buurt werden genoemd 
de ligging nabij centrum en openbaar vervoer, de 
voorzieningen en winkels, de aardige buren en de 
diversiteit van de bewoners. Minder gewaardeerd 
werden de zorgeloze omgang met afval, snel rijden-
de auto’s, versleten speelplekken voor de kinderen 
en onvoldoende groenvoorzieningen. Overlast door 
ongenode gasten en sociale onveiligheid wordt door 
velen als ronduit bedreigend ervaren. Het zijn 
bekend klinkende problemen, maar het was goed 
deze nu uit te spreken en te delen. Bewoners van 
Hofwijckplein en Oranjelaan legden duidelijk 
andere accenten dan hun buren op Haagweide en 
Rijswijkseplein. Deze verschillen zullen een rol 
spelen in de toekomstige acties. 
~ Jef Schaeps

Bewoners van de Bocht van Guinea waren het 
zat: de vele fietsers die met een rotgang 
onder de Croissant door sjezen. Vooral waar 

deze aan de kant van het Huijgenspark over de 
stoep en de weg schieten, het park in, is dat een 
recept voor ongelukken. 

Veel fietsers (uit de wijk?) minderen hun snelheid 
bij die uitgang, maar niet iedereen. Elk jaar vinden 
er ten minste vijf ongelukken plaats, nog afgezien 
van de vele bijna-ongelukken waarbij de voetganger 
of automobilist zich kapot schrikt.
Eerder dit jaar zijn de boomspiegels al vergroot, 
zodat de mogelijkheid om snelheid te maken 
kleiner is geworden. Nu hebben de bewoners daar, 
op hun eigen privéterrein, drempels aan toegevoegd 
bij de onderdoorgang aan de kant van het Zieken. 
Diverse passanten kregen de primeur en mochten 
het uitproberen: kan een scootmobiel er nog over- 
of omheen en is de hobbel hoog genoeg om de 
fietser af te remmen? Goedkeuring en complimen-
ten alom.
 
Een openstaande wens is dat de stoeprand bij de 
ingang naar het park wordt verhoogd. De aflopende 
trottoirs zijn nu nog voor sommigen een te verleide-
lijke uitnodiging om in een noodvaart de weg over 
te schieten. Als het aan de vasthoudendheid en 
inventiviteit van de bewoners ligt, komt ook daar-
voor wel een oplossing.

In een tent  
op het 
Hofwijck
plein

Heft in 
eigen 
handen

Bij de ingang van Stadsoase 
Spinozahof hangt sinds enkele 
maanden een nieuw kastje. Het lijkt 

een beetje op een minibieb, zoals er al 
meerdere zijn in onze buurt. Maar nee, dit 
kastje dient een ander, minder vrolijk doel.  
 
Het is een buurtkastje, ook wel bekend als 
voedselkastje. Wie het kan missen, laat er 
eten en drinken in achter en bijvoorbeeld 
ook verzorgingsproducten. Mensen die het 
nodig hebben, kunnen er wat uithalen.  
Het kastje is bewust op een niet zo 
opvallende plek opgehangen.
Wat erin mag? Eten en drinken dat niet over 
datum is. Tandenborstels, zeep, paraceta-
mol, tampons, maandverband enzovoort. 
Ongewenst zijn alcohol en bederfelijke 
waar. Het zou niet nodig moeten zijn, maar 
nu het er is valt het alleen maar toe te 
juichen.

Doe je mee? Fiets of loop eens door de 
Repelaerstraat en vul het buurtkastje aan, of 
pak er iets uit. Van de ene buurtbewoner 
voor de andere buurtbewoner.

Al vele jaren zoekt het 
Buurtstation actief de verbinding 
met de bewoners in de 

Stationsbuurt. Dat was de afgelopen 
jaren niet altijd eenvoudig. Corona, maar 
ook een klein bestuur zorgden voor de 
nodige beperkingen. Ons goede voorne-
men voor 2023 is om de dialoog te blijven 
aangaan en liefst uit te breiden. Daarvoor 

zijn nieuwe bestuursleden nodig. Wij 
doen dan ook een beroep op u als bewo-
ner om een plaatsje in het bestuur te 
overwegen. 

Heeft u belangstelling? Laat het ons 
weten. Ook als u nog niet zeker bent wat 
uw bijdrage kan zijn: neem vooral even 
contact op via info@buurtstation.nl.

Spullen  
delen via 
buurt
kastje

Buurtstation zoekt 
bestuursleden 
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BESTE 
BREAKDANCER 
VAN DE 
WERELD

In de nacht van 12 op 13 november is het groot 
feest in het Haags Hiphop Centrum (H3C), 
gelegen achter het station HS: een van hun 
breakdancers, de 16-jarige India Sardjoe, is 
wereldkampioen Breakdance geworden!

ndia deed mee aan de finale van de Red Bull BC 
One in New York. De week ervoor behaalde zij al de 
Europese titel in Manchester. De weg is nu vrij om 
zich voor te bereiden op de Olympische spelen in 
2024, waar breakdance voor het eerst een 
Olympische sport is. India zit in 5havo van het 
Segbroekcollege, waar de mogelijkheid wordt 
geboden om je talent ook op sportgebied te ontwik-
kelen. Zodoende kon zij er even tussenuit, maar nu 
richt zij zich weer volledig op haar eindexamen. 
Voor mij was er daarom de vrijdag na het kampioen-
schap wel een groot stuk taart in het H3C, maar na 
een week tv-optredens en interviews met kranten 
zat er geen interview voor de wijkkrant meer in.

BREAKDANCEVIRUS 
Ik heb een afspraak met Ton Steenvoorden, coach 
en trainer van India. Hij is opgegroeid in de 
Stationsbuurt, op de Hoefkade. Hij heeft een lange 
carrière als breakdancer. Op zijn veertiende sloeg bij 
hem het breakdancevirus toe. Acht jaar lang treinde 
hij op en neer naar Rotterdam/ Capelle aan den 
IJssel. Vervolgens ging hij zich meer 
richten op de Haagse scene. Met 
ongeveer acht anderen richtten zij 
een eigen breakdancegroep op: 
Styles Confidential, die op diverse 
plekken optrad en het Nederlands 
kampioenschap behaalde. Hij wilde 
zich geheel aan breakdance wijden 
en heeft er zijn school voor opgege-
ven, wat niet zonder slag of stoot 
ging. Familie en omgeving moesten 
wel overtuigd worden.

SUBCULTUUR 
Een aantal dj’s, graffitischrijvers  
en breakdancers van Styles 
Confidential hebben het Haags 

Hiphop Centrum (H3C) opgericht, 
waar Ton verantwoordelijk is voor de 
dansafdeling. De naam van het centrum 
verwijst naar de subcultuur van jonge-
ren. In het centrum kunnen jongeren 

zich in verschillende 
richtingen ontwikke-
len: rap, graffiti/ street 
art, dj’en of breakdance. 
Kinderen melden zich 
vanuit heel Den Haag 
en zelfs erbuiten. 
“Breakdance onder-
scheidt zich van andere 
dansstijlen doordat niet 
alleen op je voeten 
wordt gedanst maar je 
hele lichaam meedoet. 
Je handen, schouders, 
rug. Het is een indivi-
dualistische dansvorm 

met een acrobatisch/ sportief element, 
waarbij jongeren op zoek kunnen gaan 
naar een eigen signatuur. Authenticiteit 
en originaliteit staan voorop.”

KRACHTIG, CREATIEF EN 
UITDAGEND 
India Sardjoe is op haar achtste bij het 
H3C terecht gekomen. Aan de muur 
hangen nog de foto’s van haar groep 
The Heavy Hitters en zij met vlechtjes. 
‘Haar zelfvertrouwen, dat ze toeschrijft 
aan het voetballen in een jongensteam, 
hielp haar om snel haar breaken te 
ontwikkelen en een aantal van de meest 
uitdagende powermoves onder de knie 
te krijgen. … Op haar negende werd ze 

I “Je danst  
niet  alleen  
op je  
voeten maar  
je hele 
lichaam  
doet mee”
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Interview met trainer Ton Steenvoorden 

tweede op haar eerste breakdance-competitie. 
Haar stijl is krachtig, creatief en uitdagend.’ (artikel 
in de Red Bull BC One) 
Ton: “India heeft veel talent. Nu wordt het ‘serious 
business’ en gaan de gesprekken van start met 
NOC-NSF. Ter voorbereiding op de Olympische 
Spelen moet zij aan internationale toernooien 
meedoen. Dat betekent reizen naar allerlei landen 
in de wereld waar toernooien zijn. Dat kost veel 
geld maar ook begeleiding, fysiotherapie en alles 
wat er nog meer bij komt kijken.” Ton vervolgt: 
“Het is voor het eerst een Olympische sport, dus ik 
denk dat het voor NOC-NSF ook zoeken is wat er 
nodig is om bij de top te komen en te blijven.” 

KUNSTVORM
Op het laatste wereldkampioenschap in New York 
werd een jongen uit Amsterdam, B-Boy Lee, 
tweede. “Het breakdance-niveau is hoog in 
Nederland. Toch zou ik het niet zo per land willen 
bekijken”, antwoordt Ton als ik vraag welke landen 
sterke tegenstanders zijn. “Er zijn overal op de 
wereld sterke dansers. Het is een kunstvorm, 
omdat je echt bezig bent door beweging van het 
lichaam in combinatie met muziek een eigen 
dansvorm met een acrobatisch/ sportief element 
neer te zetten. Breakdancers gaan op zoek naar 
hun eigen signatuur. Bij sport gaat het om de 
prestatie: hoe lang kan je iets, hoe goed kan je iets. 
Wat breakdance tot kunst maakt is HOE je het 
doet.”
~Angelina Adam
 
Meer info over het Haags Hip Hop Centrum: 
https://h3c.aight.nu
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Hoogbouw langs het spoor 

Wie doet er mee?

de braakliggende bouwkavel naast ROC 
Mondriaan. Het openbaar maken van het water-
front bij de Hogeschool, zodat er een doorgaande 
route voor hardlopers ontstaat.
 De volgende workshop die ik bezoek heet 
‘Toekomst omgeving Schenk’. Daar zijn wat meer 
deelnemers, vooral uit de Rivierenbuurt. We buigen 
ons over het gebied dat doorsneden is met treinspo-
ren tussen de drie NS-stations. Tussen de sporen 
liggen nu geïsoleerde percelen grond met vage 
bedrijfsgebouwen. En er is de drukke Lekstraat 
richting de Binckhorst, waarlangs ook nog een 
tramlijn moet worden aangelegd. Hoe maak je hier 
een aantrekkelijk gebied van? Stedenbouw is 
puzzelen met de ruimte. Peinzend over de kaart 
blijkt dat de ideeën over ‘aantrekkelijk’ uiteenlopen. 
De één verafschuwt het betonnen Schenkviaduct, 
een ander ervaart het als een stoer stukje wat je ook 
in New York terugvindt.

CIDvirus
Na een uur zijn we wel uit gebrainstormd en klon-
tert iedereen samen voor de plenaire afsluiting van 
de dag. Er worden drie prijzen van 5000 euro 
uitgereikt aan ondernemende inzenders van een 
CID-placemakingprijsvraag. Een cameraploeg 
maakt opnamen en interviewt sommige deelne-
mers. Het terugblikkende filmpje is inmiddels te 
zien op www.denhaag-cid.nl. Met uiteraard een 
enthousiaste wethouder Robert van Asten die over 
de ruimtelijke ordening gaat. Maar een deelnemer 
mag in het filmpje ook kwijt dat hij deze dag “wel 
een beetje als een feestje van ontwikkelaars en 
architecten” beschouwt. 
 Toch aangestoken door het CID-virus bekijk ik 
later wat de gemeente zoal online publiek heeft 
gemaakt. Ik stuit op een labyrint van nota’s met 
namen als structuurvisie, gebiedsagenda, buiten-
ruimtenota of beeldkwaliteitsplan. Ze gaan alle-
maal over het CID, maar een duidelijke samenhang 
of rangschikking ontbreekt. In de nota’s verdwaalt 
de lezer ook al snel in de eindeloos herhalende en 
soms tenenkrommende mantra’s en ambities: 
innovatief topmilieu, inclusief hart van de stad, 
mobiliteit op menselijke maat en heel vaak het 
begrip ‘duurzaam’. Fascinerend zijn de kaartjes met 
nog te bouwen woontorens. Gaat dit allemaal ooit 
echt realiteit worden?

Skyscrapercity
Naast de publicaties van de gemeente kent het CID 
vele websites van projectontwikkelaars. Met ook 
weer fraaie artist’s impressions van het nieuwe 
‘hoogstedelijke milieu’, foto’s van mensen die heel 
gelukkig bezig zijn met werken of recreëren, en 
kengetallen die het project in aantallen werkplek-
ken of woningen samenvat. De wervende teksten 
wekken soms een cynische lach op. Zo wordt het 
project Escher Gardens, twee torens achter 
Hollands Spoor waarop wat gevelgroen is getekend, 
verkocht als een “inspirerende groene impuls”. 
Dan is er nog de categorie websites van hobbyisten 

met belangstelling voor hoogbouw die zo hoog 
mogelijk gaat. Zo vind je op Skyscrapercity.com fora 
die gewijd zijn aan projecten in het Haagse CID. De 
ontwerpen van torens worden er beoordeeld op hun 
schoonheid, de ‘kroon’ die erop komt en of ze net zo 
mooi of lelijk zijn als in Dubai of Kuala Lumpur. 
Ook word je er deelgenoot van de nodige animosi-
teit tussen Den Haag en Rotterdam, waar de 
Zalmtoren met 215 meter de hoogste van Nederland 
is. De gebruikers van Skyscrapercity zijn vaak goed 
ingevoerd en delen het laatste nieuws en links naar 
vergunningaanvragen.

Stenig
Het CID-gedeelte dat het dichtst bij onze 
Stationsbuurt ligt, is het gebied achter het station 
rond hogeschool en Megastores. De strook tussen 
de Waldorpstraat en het treinspoor behoort zelfs 
officieel tot de Stationsbuurt. Tussen ROC 
Mondriaan en het Tango tankstation zijn hier vijf 
jaar geleden al twee torens met 600 studentenka-
mers opgeleverd. Recenter is naast de hogeschool 
de Leemanstoren gebouwd met 480 studenten-
units. Daarnaast het nog recenter gerealiseerde 
Vijverhof, twee wat lagere blokken met in totaal 155 
vrijesectorappartementen - er staat er op het mo-
ment van schrijven nog maar één te huur. Dit staat 
allemaal in het CID-deel dat College Campus/HS 
kwartier wordt genoemd. Je zou denken dat het nu 
wel vol staat, maar vlak achter het station is er dus 
nog plek voor enkele torens.
 Zuidwestelijk wordt College Campus begrensd 
door een brede straat met de tram richting Laak. 
Om onverklaarbare reden heet deze hele straat 
Leeghwaterplein. Aan de overkant van dat ‘plein’ 
begint het CID-deel Laakhavens-Oost, begrensd 
door het spoor aan de ene en het water langs de 
Neherkade aan de andere kant. Die havens zijn 25 
jaar geleden gedempt. De Megastores, groothan-
dels, bedrijfsunits en de Praxis en Gamma kwamen 
ervoor in de plaats. Het oordeel over de kwaliteit 
ervan is in de gemeentelijke nota’s duidelijk: “steni-
ge uitstraling, geen levendige plinten, een afweren-
de relatie tussen straat en gebouwen”. Het kopende 
publiek is al die jaren nooit massaal toegestroomd. 
Vooral de beddenwinkels in de deels leegstaande 
Megastores hebben het zwaar. Luchtfoto’s tonen op 
de daken van de gebouwen enorme parkings met 
weinig auto’s. Het gebied Laakhavens-Oost houdt 
op bij de altijd drukke Calandstraat, die onder het 
spoor overgaat in de Vaillantlaan. Aan de overkant 

van de Calandstraat ligt de voormalige de voormali-
ge Petroleumhaven, officieel Laakhavens-West. 
Geen CID, maar hier zijn recent al veel woonblok-
ken gebouwd. De Petroleumhaven stond vol met 
verouderde loodsen en braakliggend terrein: relatief 
goedkope bouwgrond. Probleem met Laakhavens-
Oost is dat de recente bouw nog lang niet in de 
boeken is afgeschreven, met hogere projectkosten 
als gevolg. Toch hebben projectontwikkelaars hier 
al grond en locaties verworven en architecten aan 
het werk gezet. Teveel om ze hier allemaal te 
bespreken. Het project dat het meest kansrijk leek, 
is The Waldorp Four: vier woontorens vlak langs 
het spoor, tussen het tankstation en de Caland-
straat, op een strook grond die al decennia braak 
ligt. In 2019 kreeg de ontwikkelaar de bouwvergun-
ning. Die verkocht het plan met grond weer aan een 
andere ontwikkelaar. Studenten huisvester DUWO 
heeft een optie op een van de torens. Maar gevraagd 
naar de start van de bouw wil DUWO er niet meer 
over kwijt dan dat “het project nog in ontwikkeling” 
is.

Tegenwind
De economische vooruitzichten en gestegen bouw-
kosten zullen een belangrijke oorzaak zijn voor de 
vertraging in CID Laakhavens. Opvallend is ook dat 
particulieren in geen enkel project in de Laak-
havens individuele woningen kunnen kopen. Het is 
voor de ontwikkelaar even werk, maar als de kopers 
hun hypotheken bij de bank hebben afgesloten kan 
er gewoon gebouwd worden. Nu hangt alles af van 
de inschatting van één verhurende belegger die de 
hele bouw moet financieren. Ook over het zelf 
creëren van een gestapeld woongebouw in collectief 
particulier opdrachtgeverschap (cpo), zoals in de 
Petroleumhaven gebeurt, staat niets in de plannen. 
Evenmin over het belang van eigenaar-bewoners als 
langer wortelende ‘stakeholders’ in een CID-wijk of 
buurt. Terwijl het CID zo’n behoefte lijkt te hebben 
aan partijen die niet alleen goed zijn in het maken, 
presenteren en verkopen van plannen, maar die ook 
de toewijding hebben om ze te realiseren als de 
conjunctuur een tijdje tegen zit.
~Fons van Leeuwen

De bewonersorganisatie laat 
ook van zich horen bij de 

ontwikkeling van het CID. Al 
meer dan 3 jaar nemen bestuurs-
leden van het Buurtstation deel 
aan overleggen, werksessies, 
stadsgesprekken en andersoorti-
ge bijeenkomsten. In mei 2020 
ging er een brandbrief naar de 

gemeenteraad, met een oproep 
voor meer regie. Hiervoor trok 
het Buurtstation op met wijkor-
ganisaties van zeven andere 
wijken, waaronder Oude 
Centrum en Rivierenbuurt. 
Samen noemen zij zich de ‘Pr8 
wijken CID’.
Vanuit Buurtstation is Joke Ras, 

goed bekend met de bouwwereld, 
Jef Schaeps opgevolgd in de 
Klank bordgroep Pr8 wijken. 
“Het CID heeft al effect op de 
wijken en gaat nog meer effect 
hebben. Dat wil je toch weten en 
er je invloed en betrokkenheid op 
uitoefenen.” 

Vervolg Voorpagina
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Hoogbouw langs het spoor 

Wie doet er mee? Gouden ooievaar 
met internationale 
allure

The Golden Stork is een boutique hostel aan de Bierkade, 
dat opvalt door zijn sympathieke uitstraling. Geen 
standaard ho(s)telketen, maar een vriendelijke eenpitter 
die menig internationale backpacker voorziet van een bed, 
een maaltijd en een biertje. Maar ook zonder rugzak ben je 
van harte welkom op deze eigenzinnige plek. 

Officieel is dit net geen Stationsbuurt 
meer, maar we breiden de buurt voor de 
gelegenheid gewoon even uit. Dennis en 
Marcel van der Plas zijn de eigenaren 

van The Golden Stork. Op hen vuurde ik een aantal 
vragen af.
The Golden Stork wijkt in zijn look and feel nogal af 
van een standaard hostel. Kunnen jullie wat vertellen 
over het concept?
“We zijn zo'n 5,5 jaar geleden begonnen met het idee 
van een klein hostel, waar we backpackers een 
goedkope slaapplek konden bieden. Onze speer-
punten zijn vooral dat we de faciliteiten wilden 
bieden die we tijdens onze eigen backpack-reizen 
tegenkwamen. Die reizen zijn een sociale ervaring. 
Sowieso door alleen gedeelde dorms aan te bieden, 
maar ook doordat we activiteiten organiseren waar 
hostelgasten aangemoedigd worden om te sociali-
zen met elkaar.
“Het interieur wilden we op een duurzame manier 
bouwen. Een mooi voorbeeld is dat de bar en de 
receptie gemaakt zijn met vloeronderdelen van het 
deel waar nu de badkamer is gebouwd. En als laatste 
willen we onze hostelgasten een unieke lokale 
ervaring leveren. Dit doen we door met zo veel 
mogelijk lokale partners en producten te werken. 
Denk hierbij onder andere aan Kompaan, Eiber en 
Roast Factory.”
Jullie verzonnen elke keer een list om toch te kunnen 
blijven ondernemen als er weer een lockdown werd 
afgekondigd, althans die indruk kreeg ik. Kunnen 
jullie wat voorbeelden geven van jullie omdenkacties?

“Klopt absoluut, de lockdowns waren een hard 
gelag natuurlijk. Dit gebeurde na 2,5 jaar onderne-
men, toen we als starters echt nog aan het uitvinden 
waren hoe een hostel te runnen. Het moment dat 
we het idee hadden het kunstje in de vingers te 
hebben, moesten we dicht. Na het besef dat er 
voorlopig geen toeristen meer zouden komen, 
hebben we snel moeten handelen. Met behulp van 
een gestrande Argentijnse kok en een voorraadkast 
die we omgeturnd hebben tot de kleinste keuken 
van Den Haag, hebben we een leuk en vooral lekker 
vegetarisch concept kunnen optuigen. Toen we 
daarbij ook nog extra ruimte kregen voor een groter 
terras aan het water, bleek dit een gouden combina-
tie. Al snel begon de buurt ons te ontdekken en 
konden we ook onze hostelgasten voorzien van 
eten. Daarbij kregen we ook in de gaten dat we te 
afhankelijk waren van het toerisme met de bedden 
alleen, en zijn we een extra concept gestart met 
enterthehague.com, waarmee we leuke alternatieve 
tours – zoals street art tours – geven. Voor gasten, 
maar zeker ook voor mensen buiten het hostel.”
Afgelopen zomer was het goed toeven op jullie terras, 
vooral als er ook nog een jazzcombo stond te spelen. Je 
zag toen een mix van buurtbewoners en backpackers in 
een gemoedelijke internationale sfeer. Is die combinatie 
dan toeval of richten jullie je ook op de omwonenden?
“Die combinatie is absoluut de bedoeling. Waar we 
de gasten een lokale ervaring willen bieden, hebben 
we natuurlijk ook de locals nodig. Op onze website 
is onze slogan ook 'Sleep, eat and discover The 
Hague like a local'.”

De Stationsbuurt herbergt veel interna-
tionale studenten. Is dat een groep waar 
jullie je op richten? En weet die groep 
jullie te vinden?
“Ja, dit is een interessante groep voor 
ons, vooral omdat we een internatio-
nale vibe hebben. In het hostel voelen 
deze internationale studenten zich 
snel thuis. Zij weten ons goed te 
vinden door de activiteiten die we 
organiseren zoals de live jazzmuziek, 
jamsessies, boardgame nights en nog 
veel meer.”
Wat vinden jullie van het ho(s)telaan-
bod in de stad in het algemeen en in de 
buurt in het bijzonder?
“Het houdt nog niet echt over. Je ziet 
vooral tussen maart en september dat 
er te weinig bedden zijn. We moeten 
in deze maanden elke dag regelmatig 
'nee' verkopen. Tel daarbij op dat er 
een huisvestingsprobleem is, waar-
door we ook regelmatig de vraag 
krijgen van internationale studenten 
of ze voor een langere periode bij ons 
kunnen slapen - hetgeen niet ons 
concept is. We zijn dan ook absoluut 
op zoek naar een extra locatie om te 
kijken of we ons aanbod kunnen 
uitbreiden.”
In Amsterdam zien we de gruwelen  
van het massatoerisme. Gelukkig  
heeft Den Haag geen schreeuwende 
'ITHEHAGUE'-bouwsels bij de 
Hofvijver staan. Hoe kijken jullie tegen 
toerisme aan en denken jullie dat 
gemeente Den Haag het massatoerisme 
de baas kan/wil blijven?
“Het ligt er natuurlijk aan wat voor 
toerisme je wilt aantrekken. We 
denken dat Den Haag niet de reputa-
tie heeft van Amsterdam en daardoor 
ook een ander soort toerisme aan-
trekt. Amsterdam wordt toch wel 
gezien als het Disneyland voor 
volwassenen, met coffeeshops op elke 
hoek en de Wallen.
“Als Den Haag zich richt op een wat 
meer cultureel onderlegde en geïnte-
resseerde doelgroep, dan blijf je weg 
van de overlast waarmee Amsterdam 
nu kampt. Daarbij gezegd hebbende; 
de toeristenbelasting die elk jaar 
wordt verhoogd maakt het niet 
aantrekkelijk voor de jongere back-
packer die Den Haag wil ontdekken.”
Dank voor het gesprek. De redactie van 
Hollands Spoor wenst jullie als 
‘Stationsbuurtondernemers in de 
periferie’ goede zaken en een interessan-
te mix aan buitenlandse gasten en 
buurtbewoners.
~ Arnoud van Aalst
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Parallel aan het spoor 
loopt een langgerekt 
bakstenen gebouw van 
zes etages, dat bij het 
Strijkijzer eindigt met 

een toren van 22 etages – 70 meter 
hoog. De toren herbergt 153 ‘lofts’ (er 
is dan geen afgesloten slaapkamer 
maar een muurtje dat het bed af-
schermt). Ze zijn ongeveer 50 m2 
groot en hebben als adres Hofwijck-
straat. Schuin op dit lange deel staat 
een lichtblauwe flat van 15 verdiepin-
gen met studentenstudio’s (die 
hebben zelfs geen afschermend 
muurtje) die de zijpoot van de Y 
vormt, geadresseerd als Stationsplein. 
Het gebouw is ontworpen door 
AAArchi tecten, hetzelfde bureau dat 
het Strijkijzer (officieel de Haagse-
Toren) heeft bedacht. Als je in het 

station het perron afloopt richting 
Leiden, krijg je een completer beeld 
van het gebouw.

Basic Fit
De entree aan de Hofwijckstraat zit 
als het ware in het midden van de Y. 
Hier komt nooit een straal zonlicht en 
als je naar boven kijkt zie je drie 
oprijzende torens. Hier is ook de 
entree naar een parkeerdek en er staat 
een perscontainer waarin bewoners 
hun vuilnis kwijt kunnen. De entree 
aan het Stationsplein grenst aan een 
tramperron en heeft links een com-
merciële ruimte die nog nooit is 
verhuurd. Deze doet nu dienst als 
opslag voor de boxsprings en bankjes 
die af en toe ververst moeten worden 
in de volledig gemeubileerde studio’s. 
Slechts zestig van de 303 studio's zijn 

niet gemeubileerd. Een verhuisbusje 
zul je hier niet vaak zien en er is ook 
weinig ruimte om die te parkeren. 
Met een glazen gevel van zes meter 
hoog oogt deze entreehal ruim en 
transparant. Markant zijn de postbus-
sen die zijn verwerkt in een soort 
roterende carrousel, waarschijnlijk om 
ruimte te besparen. Het gewenste 
postvakje komt tevoorschijn als je op 
een terminal het betreffende huis-
nummer intoetst. Aan de rechterkant 
van de entree zit een vestiging van de 
Basic Fit die 24/7 open is. Als ik daar 
wekelijks op zaterdag mijn conditie 
bijwerk op de loopband, heb ik een 
uitstekend zicht op de bewoners die 
hier de Y binnengaan. Opvallend 
vaak hebben ze een plastic bood-
schappentas in de hand. Meestal van 
Albert Heijn, soms van de Jumbo.

Rendement
Het Y-complex is in eigendom van 
het Bouwfonds European Residential 
Fund, een in Berlijn gevestigd onder-
deel van de Rabo Vastgoedgroep. De 
woningen in de Y worden verhuurd 
via het bedrijf Holland2stay. Deze 
bemiddelaar timmert aan de weg in 
opdracht van vastgoedbeleggers die 
voor het optimale rendement gaan. In 
heel Nederland en vooral in studen-
tensteden beheert en bemiddelt 
Holland2stay inmiddels ruim 10.000 
frisse units, altijd gestoffeerd, vaak 
ook gemeubileerd. Vaak ook voor een 
beperkte periode (tussen vijf maan-
den en twee jaar) en met een efficiën-
tie die we kennen van rolkofferplat-
forms als booking.com. Zo komt een 

woning die bijvoorbeeld op 30 december wordt 
opgezegd per 1 februari direct op de website als 
beschikbaar per 8 februari. Na een dag of vijf sluit 
de inschrijftermijn en loot het systeem een gegadig-
de die voldoet aan de eisen van inkomen of studen-
tenstatus. De verdere afhandeling en overdracht 
gebeurt volledig online; veel nieuwe bewoners 
huren vanuit het buitenland. Holland2stay heeft op 
diverse internetfora de reputatie nogal streng te zijn 
bij de oplevering van het gehuurde. Herstel van 
sporen of lichte schade als gevolg van regulier 
gebruik wordt al snel ingehouden op de borg.

Zebraprint
Het interieur van de Y oogt nieuw en modern. Zo 
zit de verlichting van de gangen en het trappenhuis 
voor een deel verwerkt in de vloer en de trapleu-
ning. Alle vlakken in de lift zijn beplakt met een 
zebraprint. Deze algemene ruimten zijn ook zicht-
baar goed schoongemaakt. De 303 studentenstu-
dio's in de Y hebben dezelfde plattegrond: 3 meter 

Bijna aangeplakt tegen het Strijkijzer op 
het Rijswijkseplein staat alweer vijf jaar 
een wooncomplex dat van bovenaf de 
vorm heeft van een Y. Start van een serie: 
studentenflats onder de loep.

The 

Y  
onder de loep
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breed en tien meter diep, met aan het eind een 
volledig glazen pui die toegang geeft tot een balkon. 
Aan de kant van het Stationsplein zie je er zelden 
iemand zitten. Dat kan liggen aan het winderige 
klimaat tussen alle hoogbouw en het feit dat de zon 
hier alleen aan het eind van de dag schijnt. Als ik het 
aan enkele bewoners vraag, blijkt ook het ontbreken 
van schotten tussen de balkons een rol te spelen. Het 
was een goedbedoeld idee van de architect. Bewoners 
zouden elkaar dan in een gemeenschappelijke 
buitenruimte kunnen treffen. In de praktijk kijk je 
vanaf het balkon zo snel bij je buren naar binnen dat 
dit uit respect voor elkaars privacy weinig wordt 
benut. In het gebouw zit ook een grote gemeenschap-
pelijke ruimte met banken en een tafelvoetbalspel. 
De twee keer dat ik er kijk zit er niemand in dit 
‘Meeting Point’. Alle studentenwoningen worden 
verhuurd met een campuscontract. Dat wil zeggen 
dat je een inschrijvingsbewijs bij een Nederlandse 
onderwijsinstelling moet kunnen overleggen. Wie 
dat bij de aanvang van een nieuw schooljaar niet kan, 
moet binnen zes maanden –uiterlijk eind maart– ver-
trokken zijn. Deze bepaling is afdwingbaar en wette-
lijk opgenomen om de beschikbaarheid van woon-
ruimte voor studenten te garanderen. De studio’s 
worden verhuurd aan maximaal één persoon, maar er 
staat wel een tweepersoonsbed.

Huurtoeslag
Met een netto huur van 610 euro per maand liggen 
de studio’s onder de liberalisatiegrens van 763 euro 
(2022) en vallen dus in de sociale sector. Dat wil 
zeggen dat het oppervlak, de inrichting én de WOZ-
waarde per m2 van de woning door middel van een 
puntensysteem de hoogte van de huur bepalen. Als 
een verhuurder zich hier niet aan houdt, kan een 
huurder de huur verlagen via de huurcommissie. Een 
ingewikkelde rekensom. Maar aan de andere kant 
van het spoor op de Waldorp straat biedt non-profit 
studentenhuisvester DUWO vergelijkbare units aan 
voor een vergelijkbare prijs, dus dat lijkt wel te 
kloppen. Omdat de Y gemeubileerd wordt verhuurd, 
komen er met 190 euro’s bovenop de netto huur wel 
relatief veel servicekosten bij voor energie en stoffe-
ring. Daar staat tegenover dat het in de Y mogelijk is 
huurtoeslag aan te vragen. Bij een laag inkomen (bij 
studenten bijna per definitie het geval) kan de netto 
huur teruglopen naar 279 euro per maand. 
Holland2stay adverteert ook met de prijs met deze 
maximale ‘housing allowance’. Het verklaart mede 
waarom de ‘traditionele studentenkamer’ met gedeel-
de keuken en sanitair uit de gratie raakt. Want dat is 
geen zelfstandige woonruimte en komt niet in 
aanmerking voor huurtoeslag. Beleggers zetten in die 
kamer liever een keuken en een badkamer. In het 
puntensysteem verhoogt dat de huur aanzienlijk, 
terwijl de huurder met huurtoeslag ongeveer hetzelf-
de betaalt als met een ‘onzelfstandige’ kamer.
~Fons van Leeuwen

Volgende keer onder de loep:  
de roze Struyck aan het Rijswijkseplein.

De studio’s worden 
verhuurd aan 
maximaal één 
persoon, maar er 
staat wel een 
tweepersoonsbed.

Ik ben van een generatie die is opgegroeid 
met het idee dat Duitsland niet zo'n 
mooi land is en Duits niet zo'n mooie 

taal. Onze opa’s en oma's waren rond 1940 in 
de bloei van hun leven. Mijn ene opa mop-
perde altijd over de tijd dat hij van Duitsers 
in een fabriek in Braunschweig moest 
werken. Mijn andere oma mompelde altijd 
iets over de oorlog als ze een Duitser zag van 
haar leeftijd, vooral als ze over de grens bij 
Nijmegen in het groot boodschappen insloeg 
bij de Aldi, die je destijds in Nederland nog 
niet had. 
Dat ik Duits een hele mooie taal vind heb ik 
lang voor mezelf gehouden, maar tegen-
woordig kom ik er ruimhartig voor uit. Duits 
heeft een onuitputtelijke voorraad van 
onvertaalbare woorden, die een bepaald 
fenomeen treffend in een beeld vatten. Een 
van mijn favoriete woorden is Warmduscher, 
waarmee zoiets wordt bedoeld als een 
slapjanus, een verwend iemand die niet goed 
met ontberingen kan omgaan. In het 
Nederlands komt ‘patatgeneratie’ nog het 
meest in de buurt. Het woord kreeg – ook in 
Duitsland – een nieuwe dimensie, toen in de 
afgelopen maanden de energievoorraden 
nog eindiger bleken dan ze al waren. Overal 
in Europa werden de thermostaten omlaag 
gedraaid en werd warm douchen voor steeds 
meer mensen een onbetaalbare luxe. 
 
Nieuwe woorden deden hun intrede in onze 
taal, zoals prijsplafond en energie-armoede. 
Over dat laatste begrip kwamen cijfers en 
kaartjes in de krant, die laten zien voor 
hoeveel mensen in Nederland koken, een 
warm huis en een paar minuutjes douchen 
een onevenredig deel van hun inkomen 
opslokt. Echt binnen kwam het pas bij een 
recente documentaire vanuit een arme wijk 
in Burnley, vlak bij Manchester. Een oud 
echtpaar kookte voor 1 pond 10 voor twee 
dagen. Ze aten dan een keer warm en een 
keer koud om gas te besparen. Verwarming 
en warm water hadden ze niet, want de 
boiler was al een paar jaar stuk en daar was 
de woningbouwvereniging niet verantwoor-

Vries
Kool

delijk voor. Loodgieter Nick (“He’s an 
absolute angel”) kwam langs om een boiler 
te installeren. Gratis. Dat deed hij af en toe, 
als hij de ellende niet meer kon aanzien. De 
oudjes zwaaiden hem uit met tranen in de 
ogen. Zo ver als in het verbrexit-te VK is het 
hier nog niet. We krijgen volgend jaar een 
prijsplafond en nog dit jaar is er in novem-
ber en december voor ieder huishouden 190 
euro, zelfs 380 euro voor degenen die in de 
omstandigheden verkeren een tweede huis 
te bezitten. Dat onze Belastingdienst niet in 
staat is om vast te stellen wie een smalle 
beurs heeft en het geld hard nodig heeft, is 
een ander droevig verhaal.
 
De troosteloosheid in Burnley en de kaart-
jes in de Nederlandse kranten maken 
nieuwsgierig hoe Stationsbuurters omgaan 
met de hoge prijzen voor gas en stroom. Op 
de eerste koude dag van het jaar trok ik er 
daarom op uit op zoek naar signalen. 
Gelukkig geen hoogst ongezonde lucht door 
palletkachels, bedoeld om gasgebruik te 
vervangen door een knapperig vuurtje, 
zoals in sommige andere Haagse wijken. 
Wel diverse mensen met een flinke laag 
truien, sjaals, jassen et cetera, die daarmee 
de indruk wekten thuis de thermostaat 
drastisch omlaag te hebben gezet. Van 
enkelen was de vraag of ze überhaupt een 
woning hebben om te verwarmen. En dan 
de reactie van een man bij een supermarkt, 
gevraagd naar zijn mening over de energie-
crisis: “Nou, douchen doe ik niet zo vaak, 
koud heb ik het eigenlijk nooit. Maar wat je 
betaalt voor je boodschappen, dat is niet 
meer normaal.”
De voorlopige conclusie op basis van deze 
korte wandeling: geen Warmduscher, hier 
in de Stationsbuurt.

Warm  
douchen

Column
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et gaat om een geheel van sfeer, gezelligheid, 
je welkom voelen, ver trouwdheid en natuur-
lijk heel lekkere koffie! Eerst een stukje 
geschiedenis. De Overkant bestaat sinds 
november 2004. Aanvankelijk gestart met 
drie personen, maar al na een paar weken 
gingen Yaron de Jong en Lucy Zuiderwijk 
samen verder. Vanaf het begin speelt ook 
Janneke, de vrouw van Yaron, een belangrij-
ke rol, ondanks dat zij haar eigen werk heeft. 
Zij moet hier dan ook zeker genoemd wor-
den als de sterke vrouw achter… die ook 
regelmatig meewerkt. Allemaal werkten ze 
bij Schlemmer, een vriendengroep die nog 
steeds bestaat. 

Menukaarten 
Na een grote opknapbeurt van de huizen 
rond het Huijgenspark was de gemeente op 
zoek naar een horecaondernemer die een 
lunchroom wilde beginnen. Er was zoveel 
behoefte aan dat er al vóór de opening 
reserveringen stonden. In het pand waren 
eerst een opslag van fietsenwinkel Mammoet 
en videotheek Ginger gevestigd. De eerste 
menukaart was daarom in de vorm van een 
roze videoband. Daaropvolgende menukaar-
ten werden vaak door een bevriende vaste 
klant gemaakt. Tegenwoordig gebeurt dat, 
uit kostenbesparing, vaker digitaal. Ook 
waren er regelmatig exposities, meestal ook 
van buurtgenoten en/of vaste klanten. 
Iedereen zal zich de muurschildering herin-
neren. Ik wil hier nog noemen de expositie 
ter ere van Coco Chanel, waarbij op de 
opening iedereen een ‘touch of Coco’ droeg. 
De huidige inrichting leent zich hier niet 
meer voor.

Laagdrempelig 
Het was de bedoeling een heel laagdrempeli-
ge sfeer te scheppen. Dat is zeker gelukt. 
Hetzelfde gold voor de naam. Ik wist niet 
beter dan dat deze zou slaan op het terras aan 
de overkant van de straat. Het blijkt anders 
te liggen. Toen Janneke en Yaron aan hun 
bekenden wilden uitleggen waar hun nieuwe 
zaak gevestigd zou worden, beschreven zij 
het als: “Aan de overkant van waar … woont” 
(een gemeenschappelijke vriendin). Het 
terras kwam er bijna toevallig. Toen De 
Overkant zo’n twee jaar bestond werd het 
Huijgenspark helemaal opnieuw ingericht. 
Op een ochtend stond een man tegenover de 
zaak van alles op te meten. Yaron vroeg naar 
de reden. Het bleek de architect te zijn van 
de nieuwe indeling van het park. De hele 
inrichting was rond. Alleen met dit stukje, 
rommelige fietsenstalling, wist hij geen raad. 
Yaron gaf aan graag een terras te willen. En 
dat is er dus gekomen!

Opnieuw beginnen
In 2017 kreeg Lucy Zuiderwijk het te druk 
met haar andere werkzaamheden en ging 
Yaron alleen verder. Vanaf dat moment kon 
hij helemaal zijn eigen stempel op de zaak 
drukken. En toen was het 15 maart 2020: 
corona en de eerste lockdown. Iedereen was 
in verwarring: hoe erg is dit, hoe lang gaat dit 
duren? Ik kon mijn ogen niet geloven toen 
een paar vaste klanten, bijna onmiddellijk, 
op het gesloten terras gingen zitten met van 
huis meegebrachte koffie en een steelpanne-
tje, terwijl Yaron langsliep om de hond uit te 
laten. Al snel besloten Yaniv, de zoon van 
Yaron en Janneke, en een paar medewerkers 

Hoe komt het dat 
cappuccino drinken bij De 
Overkant niet zomaar een 

koffietje is en werken bij De 
Overkant niet zomaar een 

horecabaantje? Dat probeert 
Petra van der Kuil in dit 

artikel onder woorden te 
brengen. 

dat er koffie ‘to go’ moest komen. Iedereen (dat 
hoop ik tenminste) ging meer fooi geven. 
Sommigen wilden wel 10 euro voor een koffie 
betalen. Ook crowdfunding werd geopperd. Yaron 
en Janneke wilden dit pertinent niet. Het siert hen! 
De coronatijd bleek het begin van een grote meta-
morfose. Yaron wilde al lang een open keuken. Door 
het verplaatsen van de bar naar voren werd dit 
mogelijk. Vanaf dat moment werd deze moeilijke 
periode omgezet in een heel positieve: “Je kan 
besluiten ermee te stoppen of je kan als het ware 
opnieuw beginnen.” Stap voor stap werd het steeds 
meer een huiskamer. Met in de keuken een soort 
‘chef ’s table’, waar regelmatig vaste klanten aan-
schuiven. Janneke en Yaron hebben gezorgd dat je 
alles wat in de zaak staat of hangt, ook bij hen thuis 
zou kunnen aantreffen. En alles, maar dan ook alles, 
is te koop. Van het servies via het meubilair tot aan 
een door Yaron gerepareerde platenspeler. De 
muziek wordt aan de gasten en stemming van de 
dag aangepast. En ook die is, vaak, te koop.

Boodschappen in de buurt
De keuken is mediterraans en verandert regelmatig, 
maar enkele klassiekers blijven er gelukkig altijd op 
staan. Alles wordt vers bereid. Dit is geen recensie, 
maar Yaron maakt geweldig omelet! Super dat de 
boodschappen in de buurt worden gedaan. Er zijn 
vaste klanten, sommigen vanaf het eerste uur, die 
nog nooit iets hebben gegeten dat op de kaart staat. 
Leuk dat daar ruimte voor is. Het is een bewuste 
keuze geweest geen alcohol te verkopen. Dit geeft 
een heel andere sfeer dan wanneer dit wel het geval 
zou zijn. Na jarenlang bij Schlemmer tot diep in de 
nacht te hebben gewerkt, werd er voor gekozen 
alleen overdag open te zijn met sluitingstijden die 
vrije avonden en een sociaal leven garanderen. 

Vakmanschap en mensenkennis
Wat betreft de medewerkers: Yaron en Janneke 
noemen ze, bijna liefkozend, de Overkantjes. Ik ben 
nu zo’n 11 jaar vaste klant en heb er veel zien komen 
en gaan. Logisch want ze zitten op school, studeren 
en gaan op een bepaald moment een andere fase 
van hun leven in. Wat ik heel bijzonder vind is dat 
zij, zonder uitzondering, zo goed passen bij ‘de 
familie Overkant’. Ik denk vaak: ‘Jij bent heel goed 
in wat je doet en je past hier zo goed, dat ik me niet 
kan voorstellen dat je ergens anders zou werken dan 
hier’. Ik vind dit een grote verdienste van Yaron; het 
getuigt van vakmanschap en mensenkennis. Hij 
vindt het heel belangrijk dat zijn medewerkers zich 
goed voelen en met plezier werken. Toen een klant 
regelmatig een heel jonge medewerkster vervelend 
behandelde (zij zat nog op de middelbare school en 
het was misschien wel haar eerste baantje), verzocht 
Yaron hem rustig zijn gedrag te veranderen of 
anders weg te blijven. De man is nooit meer 
gekomen.
De Overkantjes vinden het heel belangrijk dat je 
het fijn hebt. Er is een groot aantal vaste klanten die 
zeker niet alleen uit de buurt komen, en dat is niet 

Ode aan
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voor niets. Maar ik weet 
zeker dat ook een 
passant die er toevallig 

een keertje komt, dezelfde ervaring heeft. Als 
iemand er even niet is, vraagt Yaron wat er aan de 
hand is. Als iemand ziek is, zoekt hij uit waar 
diegene woont en zorgt voor een kaartje in de bus. 
Toen mijn hond vorig jaar was geopereerd, voelde 
het niet meer dan logisch even de goede uitslag te 
gaan vertellen.
Leuk om te melden vind ik het soort circulaire 
gebruik van meubilair in onze buurt. Toen de 
stoelengroep extra strandstoelen nodig had, bleken 
er in de opslag van de Spinozahof nog een aantal te 
liggen. In ruil kreeg de Spinozahof een paar mar-
meren tafeltjes toen die niet meer in het park 
werden neergezet. De daarbij behorende stoelen 
vonden weer een plek op het terras van De 
Overkant. 

Hondvriendelijk 
Het feit dat De Overkant een heel hondvriendelijke 
plek is, verdient wat mij betreft een aparte vermel-
ding. Hoe druk het ook is, Yaron komt uit de 
keuken, schuift een stoel aan en geeft je hond even 
quality time in de vorm van koekjes en een aai. Een 
vaste gast met hond noemt het dan ook ‘de hon-
dendealer’. Ik noem dit als laatste punt omdat ik wil 
afsluiten met een grappig verhaaltje over hoe ook 
honden zich thuis voelen bij De Overkant. Hoe dit 
voor mensen geldt heb ik, hoop ik, hierboven 
duidelijk gemaakt. Het is alweer wat jaartjes gele-
den en ik had mijn hond nog niet zo lang. Ik was ’s 
morgens met haar in het park. Ineens begon ze te 
rennen. Ik schrok enorm en rende erachter aan. Ik 
zag haar bij De Overkant naar binnen gaan. Daar 
aangekomen zag ik haar niet meteen. Iedereen was 
hard aan het lachen. Ze zat achter in de zaak op de 
bank achter een tafeltje: waar blijft de koffie (en 
mijn koekje?).
~Petra van der Kuil

Stap voor 
stap werd 
het steeds 
meer een 
huiskamer

De redactie ging digitaal op 
bezoek bij Mohamed El 
Khalifi, Nasir Refa en 

Mohamed Chtatou, de ambtenaren 
die vanuit de gemeente verantwoor-
delijk zijn voor de wijkagenda. 
Mohamed El Khalifi licht toe waarom 
er een wijkagenda komt: “Het huidige 
wijkprogramma dateert van 2018. Dat 
is verouderd. Het is niet integraal, wat 
betekent dat er niet in samenhang 
naar problemen in de wijk wordt 
gekeken. Het is ook niet gebaseerd op 
data. Vanuit het bestuur is destijds 
besloten dat een doorstart nodig is, 
waarbij goed gekeken wordt naar de 
behoeften van de bewoners.” 
Mohamed El Khalifi is coördinator 
van de wijkagenda. Wanneer de 
wijkagenda is opgeleverd, neemt 
Nasir Refa het stokje over. Als begelei-
der van bewonersinitiatieven in onze 
buurt is hij regisseur van de uitvoe-
ring. Mohamed Chtatou, nog in zijn 
wittebroodsweken bij de gemeente, 
ondersteunt hem daarbij. 
 
In gesprek
El Khalifi licht het proces van de 
komende maanden toe: “Eerst verza-
melen we, uit verschillende bronnen 
en over allerlei onderwerpen, data 
over de Stationsbuurt. Die data 
analyseren we en dat mondt uit in een 
wijkprofiel. Die vormt de basis voor 

het gesprek met bewoners over de Stationsbuurt. 
Dat gesprek voeren we op verschillende manieren. 
Mohamed, Nasir en ik zijn de komende maanden 
vaak te vinden in de Stationsbuurt. We gaan veel 
gesprekken voeren met bewoners. In december en 
januari houden we een enquête onder bewoners 
over hoe zij de wijk beter willen maken. De enquête 
wordt via verschillende kanalen verspreid, zodat we 
zoveel mogelijk mensen bereiken.” Bij het ter perse 
gaan van deze krant is een link naar de enquête nog 
niet beschikbaar, maar hij is in elk geval te vinden 
op www.buurtstation.nl. 

Resultaten 
Refa over de enquête: “We willen weten wat bewo-
ners echt belangrijk vinden om de buurt te verbete-
ren. Is dat groen, verkeer, veiligheid of juist het 
woningaanbod? We gaan de uitkomsten gebruiken 
om onderwerpen die bewoners belangrijk vinden 
op de agenda te zetten, en om resultaten te formule-
ren voor over vier jaar. Wanneer het college van 
BenW de wijkagenda heeft vastgesteld komt er een 
uitvoeringsprogamma, om binnen vier jaar de 
afgesproken resultaten samen met bewoners te 
behalen.” El Khalifi vult aan: “Het nieuwe is de 
integraliteit. Het is echt belangrijk dat collega's van 
alle departementen betrokken zijn en dat het geen 
groenplan of een verkeersplan wordt. Daarbij 
beginnen we niet bij nul. We gaan ook goed kijken 
wat er al ligt en welke plannen er al lopen.”
 De wijkagenda moet in het voorjaar gereed zijn. 
Laat dus de komende maanden je stem horen als je 
ideeën hebt hoe de Stationsbuurt mooier kan 
worden.
~Vries Kool

Nieuwe wijkagenda  
voor de Stationsbuurt

Tijdens een van de recente overleggen in de 
wijk bleek dat de gemeente een wijkagenda 
gaat maken voor de Stationsbuurt. De 
redactie was benieuwd naar het hoe en 
waarom. Waarom is een wijkagenda voor de 
Stationsbuurt nodig? 

Nasir Refa (l), Mohameld El Khalifi (midden) en Mohamed Chtatou (r) zijn vaak te vinden 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::  

 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 3.000 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
Tm 1 februari 2023
Expositie werken  
van Thijs Veraart
Geopend: donderdag, vrijdag, 
zaterdag of op afspraak
Stationsweg 133A 
Den Haag  
06 51719543

€7,50
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KFC
Eind dit jaar opent de zoveelste 
fastfoodzaak op het brede deel 
Stationsweg: Kentucky Fried Chicken 
vestigt zich in het meest klassieke 
pand aan het voetgangersgedeelte. 
Iets met vlag en modderschuit… Eén 
lichtpuntje is misschien dat zo’n 
wereldwijde keten vaak meer verant-
woordelijkheid neemt voor het 
opruimen van het eigen afval. Het is 
te hopen dat ‘de KFC’ daarmee het 
goede voorbeeld gaat geven aan 
andere zaken op de Stationsweg.

Tako
Er lijkt nu toch echt schot te zitten in 
het tweede Haagse avontuur van de 
eigenaren van Yuzu. De afgelopen 
twee edities van de Hollands Spoor 
kon u er al over lezen en stegen onze 
verwachtingen. Inmiddels zijn de 
ramen beplakt met veelbelovende 
aankondigingen en wordt er binnen 
blijkbaar verbouwd. Modern 
Mexicaans-achtig dineren, is de 
belofte. En… open in 2023.

 
 

V
oordeelbakker
De nieuwe Voordeelbakker is geo-
pend! Eigenlijk niet echt nieuws meer 
– we zijn er vast allemaal alweer 
geweest voor onze broodjes en zoet en 
hartig gebak. Het assortiment lijkt 
onveranderd, de ruimte voor klanten 
nog even krap. Positief dat we weer 
van deze vaste waarde kunnen 
genieten.

Tandarts
Een nieuwe tandartspraktijk is 
afgelopen maanden in verbouwing 
geweest aan het ‘Bazaarplein’, oftewel 
de Hoefkade tegenover The Student 
Hotel. Wat eerst een koffiehuis was 
met een trouwe schare klanten, is nu 
een nieuwe locatie voor mondzorg 
met de weinig originele naam 
‘Hollands Spoor’. Op de gevel wordt 
een uitgebreid pakket van diensten 
beloofd.

Lobi BBQ
Aan de Hoefkade zat nog niet zo lang 
geleden een reisbureau waarop 
meerdere keren een aanslag werd 
gepleegd. Tegenover die locatie 
opende in coronatijd La Perfecto. Ook 
dat is alweer ter ziele; het werd dit 
najaar opgevolgd door een vestiging 
van de keten Lobi BBQ. Hoe ironisch 
dat hier eind november een mogelijk 
explosief werd aangetroffen. Ook 
twee andere vestigingen van Lobi 
BBQ kregen te maken met beschie-
tingen, een explosief of beide. Over 
het eten kunnen we nog niet 
oordelen.
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