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In de Boskant  
Uilebomen 71 

In dit nummer o.a. 
o  Bestuur  o  Buiten Beter app  o  Voorlichting inbraakpreventie  o  Deltaplantsoen  o  Kinderraad 

speelplekken o  Jan van Nassauschool voetbaltoernooi  o  Coco Chanel o  Landelijke opschoondag  o  
Wandeling wg verkeer   o  COLUMN winkels in de wijk  o  Amadeus o  Ambassadeurs gezocht 

Nieuwbouw Christoffel Plantijnstraat  



Colofon 
Wijkkrant Bewonersorganisatie  

Rivierenbuurt/Spuikwartier 
 

16e jaargang - nummer 96 
April 2014 

 
Verschijnt 6x per kalenderjaar en wordt huis 

aan huis bezorgd. 

 
Oplage 3.000 stuks. 

 

Redactie en medewerkers aan deze krant:  
Roy James Döhne 

José Mendels 

Marja de Man 
Joke Wiersma 

 

Drukwerk:  Smiet Offset BV  

 

Advertentietarieven 2014: 

Prijs per keer op basis van heel jaar (6x) 

 

Gironummer BRS: 500394 

 

Riviertje voor vraag en aanbod 

Gratis voor wijkbewoners: 35 woorden 
 

 Lay-out: 
Joke Wiersma  

 

Bestuursleden bewonersorganisatie:  

 

Kopij inleveren nr. 97 

Voor 24 april 2014 

Openingstijden secretariaat 

 

    Maandag        14.00 – 16.00  

    Dinsdag       09.00—12.30 

    Donderdag       13.30 – 16.30 

Wijkkrant  

NIET BEZORGD? 
 

Voor nabezorging kunt u 
uw adres melden aan het 

secretariaat  
 

Tel: 070-427 5394 
 

Of mail: 
 

Info@brs-denhaag.nl 
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INFORMATIE & SERVICE 

Klachten /schademeldingen  

In de openbare ruimte 

Verlichting, bestrating, speelgelegen-

heid, ongedierte, grafitti, etc. 

Gemeentelijk Contactcentrum 

www.denhaag.nl  14 070 

  

Politie geen spoed 
Algemeen: 0900 – 8844 

Politie-Brandweer-Ambulance 

Alarmnummer: 112 

  

Meld Misdaad Anoniem: 
 0800 7000 (gratis) 

  

Dierenambulance Den Haag 
 328 28 28 
Kadavers ophalen 

De Wijs  366 09 09 

  

Wijkbus  
 4248050 (Ria vd Berg) 

 

Haagse wijk– en Woonzorg 
Thuiszorg—www.hwwzorg.nl 

 3795000 

 

Jan van Nassauschool 
Gouwestraat 13 

 383 4801 

 

Woonbedrijf HaagWonen 
Waldorpstraat 120 

 388 03 88 

 

Clubhuis ‘de Boskant’ 
Uilebomen 71 

 beheer: 205 22 40 

 

Voorschool De Boskabouter 
Uilebomen 71 

 06-30577266 

 

Zichtbare Schakel  

GZC De Doc 

Wijkverpleegkundigen 

 

Kindercentra Stichting DAK 
 

Aanvullingen en verbeteringen 

van deze lijst zijn welkom! 

Doktersnachtdienst SMASH 

Voor spoedeisende hulp 
Werkdagen 17.00 – 08.00 uur 

Weekend (vrij. 17.00 - ma. 08.00 uur) 

 346 96 69 
 

Huisartsen 

Gezondheidscentrum De Doc 

Nieuwe Haven 171, 2511 XJ 
Artsenpraktijk van: Vrolijk, Legemaat, 

Stevens, Anema en De Jong 

 382 4777 
 

Fysiotherapie BPB 
Blessurebehandeling  en -preventie 

Pletterijstraat 31 

 383 9884 
 

AZIVO apotheek 

Boomsluiterskade 

 315 3636.  
 

De Jordaan mondzorg 

Ammunitiehaven 317 

 3602023 
s.v.p. bellen tussen 9.00 en 16.00 u  
 

Woonzorgcentrum Rivierenbuurt 
Christoffel Plantijnstraat 3 

 344 6100 

 

Advies– en meldpunt 

Kindermishandeling 

Neherkade 3054 

 346 9717 

www.amk-nederland.nl 

0900-123 1230 (lokaal tarief) 
 

Algemeen Maatschappelijk werk 

Bureau Centrum 

 424 8000 

 

Garage D. Schipper 
Pletterijkade 43 

 385 8386  

 

Tettero’s autobedrijf 
Lekstraat 49 

 385 3892 

 

Mobiele Fietsreparatie 

De Schakel 
Haal– en brengservice thuis 

 06-8713 5000 

 

 

Aanvullingen en verbeteringen 

van deze lijst zijn welkom! 

Mw. A. Verwaal 
Dhr. A. Feijen 

Mw. I. Khoya 

Mw. I. Gales 
Dhr. R. Maarse 

Dhr. A. van Gool 

Voorzitter 
Penningmeester 

Secretaris 

Beheerder / bestuurslid 
Bestuurslid  

Asp. bestuurslid  

Daan Dak  
Lamgroen 18 

2511 XE Den Haag 

Kim Dak  
A. Vlackstraat 3 

2515 XT Den Haag 

 750 21 10 (Klantadvies) 

Marije Berkel 

di.-do.-vr.  

 06-820 10204 

Fieke vd Elsen-

ma.-di.-wo.  

 06-148 62188 

1/6 pag. 
1/3 pag. 
1/2 pag. 
1/1 pag. 

€ 
€ 
€ 
€ 

  47,25 
  89,- 
140,- 
260,- 
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VAN HET BESTUUR  Nieuws

 

Social Media ... 

In alle eerlijkheid kunnen we concluderen dat 

het huidige bestuur niet het meest hippe bestuur 

is als het gaat om social media. Toch delen wij u 

graag mede dat sinds vorige maand wij ook via 

Twitter te volgen zijn, namelijk via 

@brs_denhaag . 

 

Hoe ziet dat er dan uit?  

Welnu, dit zijn de eerste drie tweets die we heb-

ben verstuurd: 

#Gemeente, schoolbestuur, SCOH en HaagWo-

nen hebben besloten de bouw van de Brede 

Buurtschool te hervatten# 

#Met Zebra Welzijn gesproken over participatie 

van bewoners. Zelfredzaamheid versus noodza-

kelijke ondersteuning. Spannend en moeilijk 

onderwerp# 

#Dit jaar weer een buurtfeest samen met bewo-

ners organiseren. Voor, door en met elkaar, 

leuk!# 

 

Wat we in ieder geval gaan doen is elke be-

stuursvergadering enkele tweets versturen zodat 

u direct weet wat er speelt. Verwacht geen bom-

bardement aan tweets, want zo hip zijn we niet. 

Ook is het geen vervanging van andere commu-

nicatie zoals bijvoorbeeld deze wijkkrant  

(al zijn we wel naarstig op zoek naar redactiele-

den!). Het is simpelweg een extra middel om 

zoveel mogelijk buurtbewoners zo goed moge-

lijk te bereiken. 

 

Namens de bewonersorganisatie 

Alex van Gool 

Haagse Meldingen app  

verbeterd  
 

De smartphone-app waarmee Hagenaars ter 

plaatse een melding kunnen maken van bij-

voorbeeld een scheve stoeptegel of een kapot-

te lantaarnpaal is verbeterd. 
 

Ongemakken in de openbare ruimte kunnen via 

de verbeterde Meldingen-app worden doorgege-

ven aan de gemeente Den Haag. De gemeente 

ziet heel nauwkeurig waar een probleem zich 

voordoet, doordat een melding via de smartpho-

ne-app ter plekke kan worden voorzien van een 

foto en locatiegegevens (GPS). Dit betekent dat 

de ongemakken sneller kunnen worden opgelost.  
   

De gemeente heeft rekening gehouden met de 

wensen van de gebruikers bij de verbeteringen 

van de app. Hagenaars hoeven niet meer zoveel 

gegevens in te vullen. In slechts enkele stappen 

is de melding verstuurd. Ook is de vormgeving 

verbeterd en zijn er functies toegevoegd.  

Afhandeling meldingen verbeterd  
Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstver-

lening): "De laatste jaren heeft de gemeente 

stappen gezet in een betere afhandeling van mel-

dingen. Op dit moment wordt 90 procent van de 

meldingen binnen de afgesproken termijn afge-

handeld. Ik ben trots op dat resultaat, maar het 

moet beter, als dat kan." 

 

De nieuwe app  is onder de naam 'Meldingen' te 

vinden in de app store van Apple en op de 

Android Market. De app staat ook op  

denhaag.nl/meldingen .  

Handig voor uw smart-phone 

De ‘buiten-beter’ app 

 

http://denhaag.n;/meldingen


ONDERHOUD ~ REPARATIE  ~  

APK- KEURING  

ALLE MERKEN AUTO`S 

Mobil Service 
GARAGE SCHIPPER & PA 

D. Schipper 

Pletterijkade 43 

2515 SH ‗s-Gravenhage 

Telefoon 070-3858386 
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Bij uitgebreidere behandelingen krijgt u altijd een begroting. 

Facturen worden in principe rechtstreeks bij uw verzekeraar ingediend. 
  

Ingeschreven in de kwaliteitsregisters voor tandarts en mondhygiënist (KRT & KRM) 

   
    Ammunitiehaven 317 

    2511 XL Den Haag 
    tel.  070-3602023 

    www.dejordaan.com 

 

De Jordaan 

Uw tanden en kiezen kunnen 

een leven lang mee! 
  

De tandarts en mondhygiënist zorgen gezamenlijk voor 
onder meer: 

 Goede mondgezondheid door preventie en 
voorlichting 

 Periodieke controles, vullingen, kronen e.d. 
 Prothesen 
 Poetslessen en periodieke controle op de Jan 

van Nassauschool 
  

Kinderen zijn welkom, vergoeding vindt plaats vanuit de 
basisverzekering. 
  

http://www.dejordaan.com


 

DRUK BEZOCHTE VOORLICHTINGSAVOND INBRAAKPREVENTIE 
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Rivieren-nieuws ...  KORT 

De grote zaal van de Boskant zat donderdag  

13 februari vol met bewoners voor de  

voorlichtingsavond over inbraakpreventie. 

 

Zij kregen tips om woninginbraak te voorkomen,  

er lag volop materiaal dat gebruikt kan worden om 

deuren en ramen te verstevigen en zo inbrekers te 

ontmoedigen en tot slot kregen de aanwezigen een 

gratis tijdklokschakelaar mee. 

 

 

Voor degenen die niet aanwezig konden zijn nog even wat algemene tips: 

 Sluit ramen en deuren en doe ze op slot als u weggaat (ook al is het maar voor even) 

 Doe de gordijnen overdag open 

 Maak afspraken met de buren als u op vakantie gaat 

 Plaats een extra slot of anti-inbraakstrip 

 Laat licht branden als u weg bent 

 Berg waardevolle spullen goed op 

 Haal de sleutel uit het slot als u het afgesloten heeft 

 Zie of hoor je iets verdachts? Bel 112 !!! 

 

Vanwege de grote interesse is besloten om nog een keer een dergelijke bijeenkomst te houden en 

daarbij ook een Officier van Justitie uit te nodigen, omdat er toch veel vragen waren over wat er 

gebeurt als een dader wordt gepakt. 



 

ADVOCATENKANTOOR WETERINGKADE 
 

mr. Marijke Zennipman 
mr. Arzu Bozbey 
mr. Henk Ensing 
mr. Jenny M. Ytsma 
 

Weteringkade 9 
2515 AK ‘s-Gravenhage 
Tel. 070-38 36 700 
 

Ons kantoor richt zich in het bijzonder op personen-    
en familierecht / jeugdrecht /sociale verzekeringen / 
huurrecht /arbeidsrecht /vreemdelingenrecht en    
strafrecht. 
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag             van 

09.30 tot 16.30 uur.                                            Consult 

na (telefonische) afspraak.                  Inloopspreekuur 

op vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur. 

Hier had uw  

advertentie  

kunnen staan …. 

 

Belangstelling ?  

 

 070 427 53 94 

Of mail 

info@brs-denhaag.nl 
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Deltaplantsoen  KORT 

En toen kwam er een Krajicek plein 

In september 2013 was Den Haag één van de winnaars van de wedstrijd ‗ontwerp een duurzame playg-

round‘ van de Krajicek Foundation, met het ontwerp voor het Deltaplantsoen. Bij het nieuwe ontwerp zijn 

wijkbewoners, school, Zebra, BOOG, BRS en gemeente betrokken geweest. In het voorjaar van 2014 wordt 

begonnen met de aanleg van het ‗Krajicek Plein‘.  

 

Hoe het begon 

Eind 2010 nodigde de gemeente een aantal wijkbewoners uit om in een klankbordgroep mee te denken over 

hoe het Deltaplantsoen meer een ontmoetingsplek voor de wijk kan worden. Al in de eerste sessie gaf een 

aantal deelnemers aan dat zij vonden dat ze niet de buurt vertegenwoordigden. De aanwezigen waren voor-

namelijk bewoners uit het nieuwe deel van de wijk en niet degene die aan het Deltaplantsoen woonden. Ze 

vonden dat de buurt veel meer betrokken moest worden bij het maken van een nieuw ontwerp voor het 

plein. Er werd zelfs al gesproken van een volledig door de buurt te beheren en financieren plein.  

Grote vraag was: hoe ga je dat dan doen?  

 

Buurt betrekken 

In het voorjaar van 2011 heeft de groep de wijkbewoners met een enquête gevraagd naar hun mening over 

het Deltaplantsoen en wat er anders en beter kan. Ruim honderd enquêtes kwamen terug. Bewoners willen 

vooral een groener plein, waar kinderen van alle leeftijden (dus ook de allerkleinsten) activiteiten kunnen 

doen, een honden-uitlaatplaats, een voetbalkooi en een natuurspeelplaats. Veel van de wensen van toen zit-

ten in het huidige ontwerp van het plein! 

 

Ontwerpen 

In het najaar kwam het ingenieursbureau van de gemeente met een eerste aantal ontwerpen. Dat leidde be-

gin 2012 tot een definitief ontwerp. Dit ontwerp was ver boven het oorspronkelijke budget, dus werd naar 

extra financiering, bijvoorbeeld fondsenwerving, gezocht. Ondertussen waren ook bewoners bij elkaar ge-

komen om te kijken of er in de aanloop naar de realisatie van het nieuwe plein ook alvast wat activiteiten 

georganiseerd konden worden.  

 

Prijs?! 

In februari 2013 ontstond het idee om iets met de Krajicek Foundation te doen. Het Deltaplantsoen deed 

mee aan de ontwerpwedstrijd duurzame playground. In september werd bekend dat het Deltaplantsoen één 

van de prijswinnaars was.  

Het Deltaplantsoen gaat een ―in to the wild‘ plein worden.  

 

Presentaties 

De architecten presenteerden hun winnende ontwerp in de Boskant. De aanwezige betrokken bewoners wil-

den wel graag de eerdere randvoorwaarden en ideeën uit de buurt terugzien in het ontwerp. Het ging vooral 

om een centrale ontmoetingsplek met een terrasje en koffie bij of in de buurt van het Hopje, een goede af-

scheiding tussen honden-uitlaatplaats en kinderspeelplaats en voldoende zitjes en groen zodat het plein ook 

echt een ontmoetingsplek voor de buurt wordt.  

De architecten pasten het ontwerp aan en legden het definitieve ontwerp nogmaals voor aan geïnteresseerde 

bewoners. Ook was het ontwerp in de wijkkrant te bewonderen.  

 

Beheer en activiteiten 

Op dit moment bezinnen de betrokken bewoners zich op hun toekomstige rol. Het beheer van het plein 

wordt deels door de Krajicek Foundation en deels door de gemeente gedaan. De foundation zorgt ook voor 

activiteiten op het plein. Ook de nieuw te bouwen school zal gebruik maken van het plein. Maar zal dat ge-

noeg zijn om het die levendige ontmoetingsplek in de buurt te maken? Misschien wel, misschien niet. De 

ideeën over bijvoorbeeld een vereniging of stichting ―vrienden van het Deltaplantsoen‖, die actief betrok-

ken is om het plein een levendige ontmoetingsplek te maken, bestaan in ieder geval nog steeds. De komen-

de bouwtijd wordt benut om hier samen met de gemeente en Krajicek naar te kijken. 

 

Ricardo Buitinga 
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Op woensdag 19 februari kregen we bezoek van een meneer van de 

gemeente. Zijn naam was Gerrit van der Hut. Hij gaat over de speel-

pleintjes in de wijk. Hij kwam bij een vergadering van de Rivierpor-

tiers.  

Eerst gingen we met hem praten en discussiëren wat we kunnen 

gaan doen voor de speelplekken in de wijk. Toen we daarmee klaar 

waren, gingen we langs alle speelplekken lopen. We gingen bij elke 

plek kijken of het daar veilig is en of het kindvriendelijk genoeg is. 

Ook hoorden we wat de plannen zijn voor deze speelplekken. We gingen ook kijken of de speel-

plekken veilig zijn. Bij het Lamgroen waren de touwen van de draaimolen op sommige plekken 

vastgezet met tape. Meneer van der Hut ging toen gelijk bellen en afspreken dat het snel gemaakt 

moet worden, want zo is het niet echt veilig. 

In de Rivierenbuurt Zuid is nog niet zo lang geleden het basketbalveld aangelegd. Bijna niemand 

weet ervan. Wij vonden het basketbalveld niet echt geschikt voor kinderen omdat het helemaal 

achteraf en verstopt ligt. Er zijn daar helemaal geen kinderen te zien. Op zich kan je daar wel een 

basketbaltoernooi houden. Het moet alleen nog schoongemaakt worden, maar daar gaat de ge-

meente voor zorgen.  

In het voorjaar gaan wij daar een basketbaltoernooi organiseren. Dus hou het in de gaten! 

Maar maak je geen zorgen kinderen! Er wordt veel voor de speelpleinen gedaan! De Hekkelaan, 

het Lamgroen en het Bleekveld worden vernieuwd en wij mogen meedenken over wat er moet ko-

men. Het komt goed!  

 

Bedankt voor het lezen.  Groetjes van Andrea (groep 8), kinderraad Rivierportiers. 

Speelplekken in de wijk 

 

KINDERRAAD   



 JAN VAN NASSAUSCHOOL 
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SCHOOLVOETBALTOERNOOI 12 maart  2014 
 

Woensdag middag 12 maart deden de groepen 6,7 en 8 mee 

aan het voetbaltoernooi georganiseerd door VUC. 

Het zonnetje scheen lekker en de kinderen hadden er zin in, 

er waren wat opstart problemen maar nadat die opgelost wa-

ren gingen we vol overgave de wedstrijden tegemoet. 

Er werden wedstrijden gewonnen maar ook verloren, maar 

wat ik vooral zag was dat de kinderen zich uiterst sportief 

gedroegen. Na iedere wedstrijd bedankten we de scheids-

rechter en gaven we de tegenstander een hand ongeacht de 

uitslag, top. 

Ik wil even een aantal spelmomenten naar voren halen omdat ze zo tof waren. 

Bij groep 6 zijn de kinderen door gedrongen tot de finale rondes, ze dachten dat ze speelden voor 

de eerste of tweede plaats maar het was voor de vijfde en zesde plaats(12 ploegen),wat een inzet 

toonden de kinderen, een schot van Nassim suisde net over maar gelukkig werd in de laatste mi-

nuut gescoord, resultaat vijfde plaats, klasse. 

Bij Groep 7 duurde het even voordat ze de wedstrijden konden spelen, foutje van de organisatie. 

Uiteindelijk gingen ze spelen maar volgden de wedstrijden 4 stuks snel na elkaar, dat brak de kin-

deren zeker de laatste wedstrijd erg op. 

Even wat hoogtepunten van groep 7. Harriette scoorde een mooie goal met een lob over de keeper, 

we hadden ook een super doelman en dat was Anthony die heel wat ballen uit het doel haalde, zelfs 

als er 2 spelers doorgebroken waren en hij er alleen voor stond, gooide hij zich in het schot van de 

baan, geen doelpunt, top. Ook WanYee stond haar mannetje in de verdediging. Bijna niemand 

kwam haar voorbij, ze bleef gewoon staan. 

En ik dacht dat ik een goede conditie had maar wat ik van Camil heb gezien, die was overal:          

voor, achter, die bleef maar rennen, super. En dan Charmo die er van overtuigd was dat groep 7 de 

sportiviteitsbeker hadden gewonnen, helaas ging hij naar een andere school, maar als ik het voor 

het zeggen had gehad hadden ze hem zeker verdiend. 

Groep 8 was helaas maar met 5 kinderen, maar gelukkig waren er kinderen uit groep 6 en 7 bereid 

om soms mee te spelen, groep 8 speelde zelfs een wedstrijd met maar 5 kinderen en die wedstrijd 

wonnen ze met 3-2, ze zijn vierde geworden. 

Ik wil tot slot alle ouders bedanken die zijn komen kijken en een speciaal dankwoord voor juf Gail 

en juf Marian, het was gezellig. 

Kinderen van groep 6,7 en 8 bedankt voor jullie inzet en sportiviteit. 

Vele voetbal groeten  

meester Paul. 
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Coco Chanel op het Rijswijkseplein 
 

Menigeen die Den Haag bezoekt krijgt te maken met het Rijswijkseplein. Hoewel als plein niet 

van een legendarische oudheid werd deze plek eeuwen geleden al vernoemd. Den Haag, gesticht 

door de laatste graven van het Hollandse Huis, Floris IV, Willem II en Floris V, was vanuit Delft 

slechts bereikbaar via de Hoornbrug bij het dorpje Rijswijk. De Rijswijkseweg was dus een grafe-

lijke weg. Een paar dorpen werden belast met het onderhoud. In 1345 werd de Trekvliet gegraven 

en een tol ingesteld om de aanleg van dit kanaal te bekostigen. 
 

In de vijftiende eeuw spraken de dorpelingen die voor het onderhoud zorgden en bijdroegen aan de 

veiligheid van het graafschap, onderling over de "zantwech tusschen den Haag en Rijswijc".  

Dat onderhoud werd later uitgevoerd door de grafelijke ambtenaren. 

 

Buitenlandse diplomaten werden traditioneel begroet door een delegatie van de resident. Het is een 

geschiedkundig feit dat prins Maurits, toen nog stadhouder, op 1 februari 1608 over de landelijke 

Rijswijkseweg naar de Hoornbrug reed met heel zijn gevolg. De opperbevelhebber Spinola werd 

daar begroet. Hij was naar Den Haag gekomen om te onderhandelen over het beëindigen van de 

Tachtigjarige Oorlog. 

De zuidgrens van Den Haag lag tussen de Schenkwetering en de Hoefkade, in 1692 nog de Haag-

weide genoemd. Om de rijtuigen vanaf de Rijswijkseweg gemakkelijker het Zieken op te laten rij-

den, werd de Haagweide in 1827gebruikt als plein, het Rijswijkseplein, eigenlijk nog net buiten 

Den Haag. Het oude Hollands Spoor stond op een groot gedeelte weiland. Een oude prent toont 

een rokende schoorsteen van de ijzergieterij Maritz en Enthoven. Dát is de plek waar nu de Rivie-

renbuurt ligt. 

 

Coco Chanel     

 



 

Pas rond 1950 heeft het Rijswijkseplein de metamorfose ondergaan die zich ontwikkelde naar de 

huidige vorm. Heel eerlijk gezegd heb ik lange tijd een hekel aan het Rijswijkseplein gehad. Dat is 

mede gekomen door de rijlessen alvorens ik mijn rijbewijs in bezit kreeg. Allemachtig. Zodra ik 

de aanwijzingen kreeg om richting dat plein te rijden kreeg ik buikpijn. Net als het Hofplein in 

Rotterdam moest je echt naar álle richtingen kijken om veilig je weg te kiezen. Ja, het heeft een 

tijdje geduurd, voordat mijn instructeur niet meer hoefde in te grijpen en ik nu gelijk een ras-

Hagenees de Hoefkade op race, of de Rijswijkseweg in sjees het viaduct onder, richting Hoorn-

brug. 

 

Met een glimlach zie ik hoe Coco Chanel van het befaamde modehuis en profiel waakt over het 

Rijswijkseplein. Deze dame werd nog beroemder toen de sexy Monroe in haar interview met de 

franse Marie Claire meedeelde dat zij de afgelopen nacht slechts Chanel 5 op/aan had. Ik heb de 

tentoonstelling "Coco Chanel" in het Gemeentemuseum bezocht en kon het niet nalaten om haar 

direct te plaatsen hoog boven het Rijswijkseplein. Nu hangt de billboard van Mondriaan prominent 

op het Rijswijkseplein. Hun spirit vergroot de naam van de plek hier, samen met Harry Klorkes-

tein (pseudoniem voor Harrie Jekkers) die een reuzehit scoorde met zijn "O O Den Haag". Het 

Rijswijkse Plein wordt bezongen met de haringkar. Nog steeds wordt dít plein het drukste plein 

van Nederland genoemd! 

Roy James Döhne 

Enige informatie: 

http://anemaa.home.xs4all.nl/ges/straten/rijswijkseplein.htm 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijswijkseplein 
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Vervolg Coco Chanel   

 

http://anemaa.home.xs4all.nl/ges/straten/rijswijkseplein.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijswijkseplein
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Op woensdag 26 maart heeft de kinderraad samen met andere 

kinderen uit de buurt mee gedaan aan de landelijke opschoondag. 

Met zo'n 35 kinderen uit de hele wijk vertrokken zij rond de klok 

van 14 uur richting het basketbalveld in Rivierenbuurt Zuid.  

Dat was aan de volle vuilniszakken te zien niet voor niets! 

Nadat alle struiken waren ontdaan van afval, alle bladeren waren weggeblazen en het speelveldje 

was aangeveegd was het tijd om er een extra leuk tintje aan te geven. Onder begeleiding van de 

groenbeheerders van de gemeente Den Haag werd de omgeving van het veldje ingezaaid met 

bloemzaadjes. Nu nog even hopen op een regenbui, dan kunnen de zaadjes hun werk gaan doen. 

 

 

Een geslaagde  

activiteit met een  

geslaagd resultaat! 

 

 

Landelijke opschoondag 

 

KINDERRAAD   



Wandeling Werkgroep Verkeer met gemeenteraadsleden 
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RIVIERENNIEUWS  KORT 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 

heeft de werkgroep verkeer op zaterdag 8 fe-

bruari jongstleden een wandeling door de wijk 

gemaakt met een aantal gemeenteraadsleden van 

verschillende politieke partijen. Doel van de 

wandeling was het onder de aandacht brengen 

bij raadsleden van verkeersproblemen in onze 

wijk zoals die door een aantal bewoners uit de 

wijk in de afgelopen maanden in kaart zijn ge-

bracht. 

Tijdens de wandeling zijn meerdere locaties in 

de wijk bezocht en besproken. Van klein tot 

groot. Zoals het ontbreken van een heldere mar-

kering van oversteekplaatsen voor voetgangers 

bij het Prins Bernard viaduct richting Zwarte 

Weg en Wijnhavenkwartier, maatregelen om de 

Willem Silviusstraat en Christoffel Plantijnstraat 

veiliger te maken, problemen met te hard rijden-

de auto's in de Pletterijstraat, als ook de proble-

men met het verkeer op het Schenkviaduct. 

 

Al snel was er sprake van het nodige begrip bij 

de gemeenteraadsleden voor de door leden van 

de werkgroep geschetste problemen. We kregen 

ter plekke informatie over het beleid vanuit de 

gemeente - het inperken van parkeerplekken in 

de wijk is niet reëel - en werden we geatten-

deerd op plannen rondom de aansluiting van de 

Nieuwe Haven op het Wijnhavenkwartier. 

 

Om de verkeersproblemen in onze wijk blijvend 

op de agenda van de gemeente te krijgen, kreeg 

de werkgroep het advies om 2 maal per jaar een 

wandeling met gemeenteraadsleden te organise-

ren, waar mogelijk in het bijzijn van de verant-

woordelijk wethouder. Door op die wijze aan-

dacht te (blijven) vragen en samen met de ge-

meente op zoek te gaan naar oplossingen, zijn er 

volgens de aanwezige gemeenteraadsleden vele 

mogelijkheden om verbeteringen te realiseren. 

 

De werkgroep heeft dit advies ter harte genomen 

en zal in de komende maanden in overleg met 

de gemeente trachten een aantal aanpassingen te 

realiseren. In het najaar volgt een tweede wan-

deling. 

 

Wilt u meer informatie over de activiteiten van 

de werkgroep verkeer Rivierenbuurt en Spuik-

wartier, stuur dan een mail aan  

werkgroepverkeer@brs-denhaag.nl.  

Zodra de nieuwe website van de 

BRS binnenkort klaar is, zullen wij u daar ook 

informeren over onze activiteiten. 

 

https://outlook.xtra.nl/owa/redir.aspx?C=VCshT2XRyE-tdEzgc4zOLkbL9AEpGtEI5dBXVtsCKYkBKhHSMXq0FGoaK61UraclsgYg3yeOdYw.&URL=mailto%3awerkgroepverkeer%40brs-denhaag.nl
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Winkels in de wijk (11)  
 

De Pletterijkade 

is de enige straat 

die we nog door 

gaan lopen. We 

beginnen op de 

hoek bij het Rijs-

wijkseplein. 

Links natuurlijk 

de bekende Ha-

ringkoning, die 

veel meer soorten 

vis verkoopt dan 

de naam doet ver-

moeden en die 

meer naamsbe-

kendheid kreeg door het Haagse lijflied ―O O 

Den Haag‖. 

Aan de rechterkant zat ooit de fabriek van Van 

Enthoven. Hierover meer in mijn volgende co-

lumn. 

Op de hoek nu een kapsalon/beautysalon, daar-

voor een feestartikelenwinkel en daarvoor de 

Stomerij van de familie Stoeke en nog langer 

geleden een Peugeot-dealer. Er heeft ook een 

aantal jaren een reisbureau/kantoor van Lissone 

Lindeman gezeten. 

Op de hoek van de Hunzestraat zit al jaren 

snackbar Irma la Douce. Vervolgens garage 

Schippers en Pa. Die zit daar ook al heel wat 

jaartjes. Ik weet dat omdat ik hier ooit een auto 

heb gekocht. Mijn 2e auto, nadat het met de 1e 

niet helemaal goed was gegaan (overstekende 

lantaarnpaal).  

Ik heb wel ooit mijn rijbewijs gehaald, maar om 

nou te zeggen dat ik goed kon rijden, nou 

nee….Mijn 1eautootje was een metallic blauwe 

kever.  Die is dus tegen die lantaarnpaal geëin-

digd. Daarna kocht ik mijn 2e auto, een Honda 

Civic. Die reed prima, alleen hij sloeg steeds af 

bij stoplichten. Ik had problemen met choken. 

Nadat hij het weer eens begaf, in de spits in de 

bocht van de Lijnbaan (!), heb ik hem uiteinde-

lijk teruggereden naar garage Schippers. De heer 

Schippers bleek een hele geschikte vent. Ik 

kreeg een groot deel van het aankoopbedrag te-

rug (al had ik de auto ongeveer 1 jaar). Hij zei: 

―Die auto is echt prima!‖, en dat geloof ik zeker. 

Vervolgens heb ik bij Reinders een oma-fiets 

gekocht waar ik 28 jaar mee gereden heb. Vroe-

ger was alles veel degelijker dan in de huidige 

tijd denk ik. 

 

Terug naar 

de Plette-

rijkade. 

Op de 

hoek, nu 

een leeg 

pand (te 

huur), 

maar ja-

renlang 

natuurlijk Wierabmeubel. Voor Wierab meubel 

zat hier volgens mij ook een dealer. Ik heb er 

ooit een jongen van mijn middelbare school te-

ruggezien die in deze zaak werkte met o.a. zijn 

oom. Zij waren van de familie Pander van Pan-

ders Meubels en de Pander Passage. Weet ie-

mand nog de naam van deze dealer? 

Aan de overkant nu Kardo Supermarkt, maar 

daarvoor Passier met o.a. badkamers. Voor Pas-

sier zat hier een dealer van Studebaker.  We ko-

men nu bij Autorijschool Van Buuren, inmid-

dels al weer jaren hier gevestigd. Ze geven naast 

gewoon rijbewijs ook motorrijles en je kunt hier 

terecht voor je vrachtwagenrijbewijs. Op de 

hoek zit nu bar Azucar (ook al weer heel wat 

jaartjes). Was dit niet ooit een café. Ergens zat 

hier een café, waar ik wel eens geweest ben met 

mijn ouders en buren. Op de andere hoek zit nu 

070-WATT, een grote tweedehandswinkel, die 

ook helpt met verhuizingen en de Sushizaak er-

naast is ook van dezelfde familie meen ik. Daar 

zijn ze mee begonnen. Daarvoor heeft er – niet 

al te lang – een winkel met Chinese (?) meubels 

gezeten en daarvoor Motor Mercure. Ooit een 

begrip in de buurt. Op de andere hoek zit al eni-

ge jaren Bo-Rent, voor verhuur van eh …..alles! 

Verder zat er nog een garage op de hoek:  

Auto Haag, dit pand staat nu leeg. 

 

Alle informatie, op- en/of aanmerkingen zijn 

welkom: mail gerust: marjam12@msn.com 

Marja de Man 

 

 

OPGROEIEN IN DE BUURT 

*COLUMN* 

 

Foto te vinden op  

www.facebook.com/rivierenbuurt 

mailto:marjam12@msn.com
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Amadeus   

Amadeus Den Haag:  

―Een fantastische woontoren 

in de beste binnenstad van 

Nederland ‖.  

Medio september 2012 start-

ten de voorbereidende werk-

zaamheden van de bouw van 

het project. Dankzij het ont-

werp van Bedaux de Bouwer 

architecten krijgt het centrum 

van Den Haag er een gebouw 

met een prachtige natuurste-

nen gevel bij. De gebruikte 

duurzame materialen zorgen 

ervoor dat het complex de  

allure krijgt die het verdient. 

―De uitdaging ligt in het bou-

wen op een bestaande kelder 

die als fundering dient. Ge-

zien de locatie is aanlevering 

en opslag van het materieel 

een dagelijkse uitdaging‖, 

:aldus bouwteam ZÜBLIN.   

 

Het hoogste punt;  

Alle verdiepingen zijn op 

ruwbouw gereed. Nu volgt de 

gevelbekleding en de af-

bouw. Deze mijlpaal in de 

geschiedenis van het project 

wordt feestelijk gevierd on-

der andere in het bijzijn van 

wethouder Marjolein de Jong 

(Binnenstad), opdrachtge-

vers, architect en toekomsti-

ge bewoners.   

Ontwikkelingsmaatschappij 

Kalvermarkt BV is een sa-

menwerking tussen Provast 

en a.s.r. vastgoed ontwikke-

ling. Deze winkel- en woon-

ontwikkeling ligt op de hoek van  Spui/Kalvermarkt in Den Haag. 250 jaar geleden heeft de wereldberoem-

de componist, pianist, violist en dirigent Wolfgang Amadeus Mozart op deze locatie gewoond: het project 

heeft zijn naam dus zeker niet gestolen. Het totale plan bestaat uit 8.500 m 2 winkels en 76 comfortabele 

appartementen met bijbehorende privé-parkeerplaatsen. De eerste drie verdiepingen zijn verhuurd aan de 

Ierse kledingketen Primark. Vanaf de vierde etage komen appartementen, dit zijn koop- en huurwoningen 

in de vrije sector. De verwachte oplevering is medio november 2014.   

 

Wilt u meer weten over dit project? Ga dan naar www.amadeusdenhaag.nl   

 

KORT 

Amadeus Den Haag bereikt hoogste punt    
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Ambassadeurs Gezonde Leefstijl Stadsdeel Centrum - Rivierenbuurt 

 
Veel bewoners, jong en oud, in Den Haag hebben moeite met hun gezondheid of hun gewicht. Zij weten 
niet altijd wat hier aan te doen is. Zebra en Mooi hebben daarom samen het project Ambassadeurs  
Gezonde Leefstijl opgezet. In het project werken we samen met o.a. de GGD.  
 
Wie zijn de Ambassadeurs? 

Ambassadeurs zijn ouders, opvoeders, maar ook jongeren (16+). Als Ambassadeur krijg je een 

training waarin je kennis opdoet en je ervaringen uitwisselt over de thema’s voeding, bewegen, 

opvoeding en stressfactoren die van invloed zijn op je leefstijl. Ook krijg je training in  

communicatie en presentatie zodat je de rol van ambassadeur goed kan uitvoeren.  

 

Wat doe je als Ambassadeurs? 

Je informeert mensen in je eigen wijk, vrienden, familie of groepen waar je actief bent, over een 

gezondere manier van leven. Je geeft praktische tips en laat zien hoe je gezonde én lekkere 

schooltraktaties en snacks kan maken. Als Ambassadeur praat je individueel met mensen en tij-

dens bijeenkomsten op scholen, in buurtcentra, op festivals of buurtfeesten etc. 

 

Wij zijn opzoek naar jou! 

Heb je interesse om Ambassadeur te worden of ken je iemand die dat wil? Of wil je meer informa-

tie over een Gezonde Leefstijl? 

Bel of mail: Irmgard Winter (wijkconsulent) 06 39 43 78 66, i.winter@zebrawelzijn.nl 

mailto:i.winter@zebrawelzijn.nl

