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afbeelding kaft 
Het alledaagse leven van de ooit levendige arbeiderswijken is gewist . 

Bron: Ruhe, 2010 



SAMENVATTING 

De strookzone tussen Transvaal en Schilderswijk is het resultaat 
geworden van verschillende fragmenten van plannen uit de 
planningsgeschiedenis. Voor de strookzone heeft de gemeente 
voor het eerst na de lange planningsgeschiedenis een masterplan 
opgesteld. Masterplan lijn 11, een plan waar de afstand tussen 
de professional en het alledaagse leven van de bewoners groot 
lijkt te zijn. Specifieke kwaliteiten die in het gebied aanwezig zijn 
worden naar de achtergrond geschoven. Het schiet tekort aan een 
onderzoek naar de specifieke kwaliteiten van de wijk die ingezet 
kunnen worden voor het herstructureren van de strookzone. 
Specifieke kwaliteiten kunnen gevonden worden door onderzoek 
te doen naar het stedelijk geheugen, een geheugen van een stad 
of wijk waarin kennis is gelegen voor de stedebouwkundige. 
De volgende onderzoeksvraag dient als vertrekpunt voor dit 
onderzoek: 

'Op welke wijze kan door het bestuderen van de stedelijke en 
etnografische structuur van Transvaal en de Schilderswijk, de 
stedebouwkundige zich meer van de specifieke context toe-eigenen 
om tot een nieuw instrumentarium te komen voor het ontwikkelen 
van een publiek domein?' 

Het stedelijk geheugen wordt gevormd door de stedelijke structuur 
die uit de fysieke weefsels in de wijken bestaat. Ten tweede 
wordt het gevormd door de symbolische weefsels, bestaande uit 
verhalen en routines uit het dagelijks leven van bewoners. De 
specifieke kwaliteiten vormen aanknopingspunten om vanuit een 
bottom-up benadering een passende strategie of tactiek voor 
de wijk te vinden. Vanuit de bestaande microstructuren kan een 
kwaliteitsslag worden gemaakt, waarbij bewoners en organisaties 
nauw betrokken zijn. Uiteindelijk geven specifieke kwaliteiten de 
wijk een eigen identiteit. 
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In dit onderzoek is gekeken naar de veranderingen in het dagelijks 
!even van toen en nu. Hoe verhoudt deze wereld zich ten opzichte 
van de wereld van de planners? Al snel blijk dat het dagelijks leven 
vanaf de jaren zestig steeds meer wordt vorm gegeven door het 
maatschappelijk middenveld. Een veld waarin de organisaties 
en verenigingen die bij de wijk betrokken zijn in opereren. 
Tot aan de stadvernieuwing in de jaren tachtig bestond het 
maatschappelijk middenveld hoofdzakelijk uit woningcorporaties 
en buurtverenigingen, en was hun rol daarmee beperkt in 
planvormingsprocessen. Op het moment dat Transvaal en de 
Schilderswijk verpauperden maakten bewoners en organisaties 
zich hard voor de wijken. De gemeente ontwierp vervolgens een 
plan dat inhield dat er gebouwd werd voor de buurt. Al snel krijgt 
de rol van het maatschappel ijk middenveld een andere wending 
en wordt steeds verder geprofessionaliseerd. Vandaag de dag 
wordt het dagelijks !even van bewoners sterk be"invloed door het 
maatschappelijk middenveld, dat zich heeft uitgebreid tot een 
netwerk van wijkopbouwwerkers. De vele organisatie werken ieder 
volgens een eigen logica en bakenen een werkterrein af. 

De afstand tussen de wereld van de planner en de wereld van de 
bewoners is kleiner geworden ten opzichte van vroeger, maar het 
maatschappelijk middenveld heeft zich tussen deze twee werelden 
gevoegd. Met haar vele wijkopbouwwerkers bevinden zij zich 
letterlijk in het dagelijks leven van de bewoners en proberen dit te 
sturen, waardoor er alsnog grote druk op de wijk staat. 

Het doe! is om de verschillende verenigingen en organisaties 
die actief zijn meer te laten samenwerken en domeinen te 
ontwikkelingen waarin zij samen kunnen opereren. In de strookzone 
ligt de opportuniteit om het gebied tot een geheel te ontwikkelen 
en als publiek domein te laten functioneren tussen Transvaal en 
de Schilderswijk. De specifieke kwaliteiten vormen de bouwstenen 
van het nieuwe ontwerp, waardoor bewoners vanaf de eerste fase 



betrokken zijn. In de strookzone bevinden zich enkele plekken die 
intensief gebruikt warden door bewoners uit beide wijken, maar 
fysiek gezien slecht met elkaar verbonden zijn. Met de ontwikkeling 
van het publiek domein warden zowel Transvaal als de Schilderswijk 
aan de strookzone en met elkaar verbonden. De stedebouwkundige 
moet zich niet letterlijk in het dagelijks leven willen verplaatsen en 
dit proberen vorm te geven zoals dat vanuit het maatschappelijk 
middenveld gebeurt. De stedebouwkundige neemt de rol aan van 
organisator tussen bewoners en diverse partijen. 
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PROLOOG 

Als Nederlander verkeren we in een luxe positie, want het is 
vrij uniek dat wij op een dag in dezelfde stad een Turks brood 
kunnen halen, naar een lslamitische slager gaan, een Moskee of 
hamman kunnen bezoeken, naar de lndische Pasar Malam gaan, 
Surinaamse broodjes op de markt eten, inkopen doen in een 
tropische supermarkt, een praatje maken met de nieuwe buurman 
uit Canada of samen met Oost Europese werknemers aan het werk 
zijn. Nederland heeft een multiculturele samenleving en dat is 
met name in de steden goed zichtbaar. Als inwoner van Nederland 
geniet ik ervan om in deze multiculturele samenleving te leven, 
maar realiseer ik me ook dat deze huidige samenstelling van de 
bevolking er niet altijd is geweest. Veel van de nieuwe bewoners 
zijn dan ook in wijken komen te wonen, waar oorspronkelijk 
Nederlanders gewoond en geleefd hebben en soms nog steeds 
leven. Deze culturele veranderingen die zich door de Nederlandse 
samenleving heen bewegen fascineren mij als stedenbouwkundige. 
Daarbij kan de vraag gesteld worden welke effecten dergelijke 
veranderingen hebben op het denken binnen de stedenbouw en 
hoe gaat de Nederlandse stedenbouw daar mee om? Als ontwerper 
wil ik graag dichterbij de bewoners en gebruikers komen te staan, 
door hun alledaagse leefwereld te bestuderen. 

In juni 2009 werd vanuit de leerstoel stedebouw door de 
onderzoeksgroep URBANISM's een internationale workshop 
georganiseerd in de voormalige arbeiderswijk Afrikaanderwijk in 
Rotterdam. lk werd gevraagd om hieraan dee I te nemen en dat sprak 
mij onmiddellijk aan. Deze workshop bood mij de unieke kans om 
een multiculturele probleemwijk voor een aantal dagen als inwoner 
te beleven en onderzoek te verrichten naar de veranderingen ten 
opzichte van vroeger. De rol als antropoloog die ik daarbij ook 
aannam, heeft de meeste indruk op mij achtergelaten, omdat ik 
me hier tot de microstructuren van de stadswijk kon begeven en 

afbee/ding 
Het alledaagse leven is gewist, terwijl het dagelijks leven door gaat. Bron: Pool, 2008 
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de alledaagse leefwereld van de bewoners kon bestuderen. De 
Afrikaanderwijk is een van de casussen die voor het onderzoek 
wordt gebruikt. Een tweede soortgelijke casus bevindt zich in 
Den Haag. Voor deze casus was al veel archiefwerk verricht, maar 
ruimtelijk gezien lag hier nog een grote opgave die in kaart kon 
worden gebracht. Na een eerste verkenning door het gebied leek 
het mij een interessante locatie om als vertrekpunt voor mijn 
afstudeerproject te gebruiken. Het gaat om de twee vooroorlogse 
arbeiderswijken Transvaal en de Schilderswijk. De wijken worden 
nu niet langer meer bewoond door de oorspronkelijke Nederlandse 
arbeiders, maar door ruim honderd verschillende nationaliteiten. 

Het multiculturele leven in de wijken trok direct mijn aandacht 
en de drukte in het gebied dat tussen de wijken is gelegen, waar 
zich ondermeer de Haagse markt bevindt. Tussen de gekleurde 
bevolking zijn af en toe nog blanke mensen te herkennen. Zij zijn 
vaak wat ouder en vermoedelijk zijn dat nog de oorspronkelijke 
bewoners die hier zijn blijven wonen. Waar zouden de andere 
oorspronkelijke bewoners zijn gebleven, wat voor een verhaal 
heeft zich hier afgespeeld? De huidige bewoners hebben hun 
leven opgebouwd in twee wijken die van oorsprong gebouwd zijn 
voor Nederlanders. Het voelt alsof ik in het tweede hoofdstuk 
begin van een verhaal en het eerste heb overgeslagen. Voor mij 
is het een interessante uitdaging om het boek over deze wijken 
compleet te maken. Daarbij zal ik een blik werpen in het verleden, 
ook wel het geheugen van de wijken, om het eerste hoofdstuk 
te kunnen schrijven. Aan de hand van deze twee hoofdstukken, 
waarin het alledaagse !even wordt bestudeerd, wil ik het verhaal 
een vervolg geven en het derde hoofdstuk schrijven. Een hoofdstuk 
dat aanknopingspunten voor de stedenbouwkundige professional 
moet bieden voor een volgende opgave. 

Manoe Ruhe 
mei 2011 
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In de proloog is duidelijk geworden waar de interesse vandaan 
is gekomen om dit onderzoek op te zetten. In de volgende 
hoofdstukken wordt het onderzoek gepresenteerd. Uit deze 
leeswijzer volgt hoe het onderzoek is opgebouwd, we Ike gekoppeld 
is aan zeven hoofdstukken. Het afstudeerverslag is uit drie delen 
opgebouwd. Allereerst komt de theorie aan bod, vervolgens de 
onderzoeksresultaten gevolgd door de conclusie en wordt het 
verslag afgesloten met een ontwerpvoorstel. 

In hoofdstuk een wordt de problematiek neergezet en uitgelegd 
aan welke discussie in de stedenbouw dit onderzoek een bijdrage 
kan leveren. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het introduceren 
van de case en de methodologie. 
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De onderzoeksresultaten worden in de hoofdstukken twee tot en 
met vijf gepresenteerd. De eerste twee hoofdstukken gaan in op de 
planningsgeschiedenis en de laatste twee hoofdstukken betreffen 
bewonersverhalen. Hoofdstuk vier en vijf zijn geschreven aan de 
hand van de afgenomen interviews en vormen een verhaal uit 
twee verschillende periodes. Deze hoofdstukken kan de snelle lezer 
eventueel overslaan. De snelle lezer kan direct naar hoofdstuk zes 
gaan, waar de conclusie te lezen is. In de conclusie staat de opgave 
beschreven en wordt afgesloten met hoofdstuk zeven, waarin het 
ontwerp gepresenteerd wordt. 
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HET STEDELIJI{ GEH,EIJGEN 

In de voormalige arbeiderswijken Transvaal en de Schilderswijk 
in Den Haag wordt de stedelijke structuur, die ontworpen is 
door diverse professionals, al vanaf de jaren negentig van de 
vorige eeuw dag in dag uit gebruikt door haar bewoners. Niet 
alleen de stedelijke structuur is door de jaren heen veranderd, 
ook is cte sociale structuur in de stadswijken veranderd. De 
voormalige Nederlandse arbeiders hebben plaats gemaakt voor 
een internationale bevolkingsgroep. De wereld van de planners 
en het alledaagse leven van de verschillende bewoners zijn twee 
tegengestelde werelden, maar wanneer meer ingezoomd wordt op 
het microniveau van de stadswijk, blijken deze werelden nauw met 
elkaar verweven te zijn. 

De alledaagse leefwereld van de bewoners is lange tijd buiten 
beeld gebleven in de wereld van de planners en werd ontworpen 
voor de gemeente, woningcorporaties of voor de planners zelf. 
Doordat de afstand tot het alledaagse leven groot is, missen 
planners specifieke kennis over de buurt, zijn ze niet op de hoogte 
van de specifieke kwaliteiten in de wijk en weten ze nauwelijks 
wie de bewoners zijn. Leeke Reinders noemt het de 'etnografische 
leemte' in vakgebied van de ruimtelijke wetenschappen. Daarmee 
doelt zij op het feit dat bewoners: "lange tijd ontbraken, of slechts 
figureerden als passieve deelnemers van door 'hogerhand' geleide 
stedelijke processen" (Taverne, 2008, p. 55). 

Na de grootschalige stadsvernieuwing in de jaren tachtig en 
negentig, staan veel van dit soort stadswijken weer, of nog steeds, 
bovenaan de lijst voor 'aandachtswijk'. Dat terwijl het in Transvaal 
en de Schilderswijk pas twintig tot dertig jaar geleden is, dat de 
wijken zijn vernieuwd. In Transvaal zijn de vernieuwingen nog 
steeds gaande. Door het gebrek aan specifieke kennis over de wijk 
vanuit de planningswereld, worden gerealiseerde plannen vaak 
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anders gebruikt dan bedoelt werd. Plannen sluiten daarbij slecht 
aan op de bestaande structuren van de wijk en trekken bewoners 
hun eigen plan in de ruimte. De gehanteerde topdown benadering 
laat weinig ruimte vrij om specifieke kwaliteiten in de wijk te 
analyseren. Door het gemis of gebrek van het bestuderen van het 
alledaagse leven in de stadswijk, blijven specifieke kwaliteiten in de 
bestaande structuur van een wijk op non-actief staan of verdwijnen 
ze naar de achtergrond. Veel van de bestaande structuren in de 
wijk zijn destructief afgebrokkeld door grootschalige sloop en 
worden onnodig veel nieuwe partijen aangetrokken en op de wijk 
gezet. Bewoners moeten opnieuw hun eigen weg vinden in de wijk 
en worden gestuurd door de vele aanwezige organisaties. 

lnmiddels zijn we ons als ptanmakers ervan bewust dat deze 
topdown benadering niet meer in deze tijdsgeest past en de afstand 
van de wereld van de planner tot die van de bewoners kleiner 
zou moeten worden gemaakt, zoals Reijndorp (2004) dat stelt. In 
zijn onderzoek naar 'Stedebouw en dagelijks leven' benadrukt hij 
het belang van dit dagelijkse leven. Het echte omslagpunt in de 
stedenbouw heeft nog niet plaatsgevonden en heeft de topdown 
benadering nog steeds de overhand. Bewoners moeten meer bij de 
planvorming betrokken worden, zij zijn de deskundigen van de wijk, 
zoals Rene Boomkens (2009) dat stelt. Bewoners hijgen nu pas in 
de laatste fase van het plan de mogelijkheid tot inspraak, op het 
moment dat het plan er al in grote lijnen ligt. Vandaag de dag wordt 
er steeds meer aandacht geschonken aan het in kaart brengen van 
de alledaagse leefwereld, maar blijft het resultaat nog beperkt tot 
kleine experimenten en onderzoeken die als voorbeeld voor de 
praktijk moeten dienen, zoals Reindorp en Reinders (2010) in hun 
boek ' De alledaagse en de geplande stad' laten zien. Daarnaast 
fungeert het maatschappelijk middenveld als belangrijke speler 
tussen de bewoners en de planners. 



Tali van partijen komen tussen de bewoners en de planners in te 
staan die invloed uitoefenen op de dagelijkse leefwereld. In deze 
tijd kunnen we het ons niet meer veroorloven om 'zomaar' plannen 
te maken die er leuk uitzien en de stad een nieuw aanzien geven. 
Naast het feit dat ze te ver van de bestaande leefwereld in de wijk 
afstaan, zijn ze te ambitieus en is het budget gering. In de huidige 
maatschappij, waarin bezuinigd wordt en duurzaamheid centraal 
staat, zijn professionals veel meer aangewezen op de bestaande 
kwaliteiten en moeten we die als professional weten in te zetten 
en te activeren. Voor de stedebouwkundige praktijk betekent dat 
het vinden van de juiste strategie of tactiek, die begint met het toe
eigenen van de specifieke kwaliteiten in een wijk, waardoor slimme 
en innovatieve oplossingen worden bedacht. lets dat beter aansluit 
bij deze tijdsgeest. De stedebouwkundige treed daarbij in de rol 
van organisator tussen verschillende partijen en neemt daarin de 
rol aan van socioloog, antropoloog of ontwerper. 

Wat de specifieke kwaliteiten precies inhouden, verschi lt per gebied. 
Het kan gaan om bepaalde gebruiken, bestaande verenigingen of 
organisaties in een wijk of om betekenisvolle ruimtes. Het hoeft 
daarbij niet per definitie om de huidige situatie te gaan, maar 
speelt de historie ook een belangrijk rol. Vanuit de historie wordt 
duidelijk hoe deze specifieke kwaliteiten zich hebben ontwikkeld 
en een bepaalde structuur vormen. Sommige kwaliteiten zijn 
daarbij aan verandering onderhevig geweest, terwijl andere juist 
een continu"iteit vormen. Door onderzoek te doen naar twee type 
structuren, kan de stedebouwkundige de specifieke kwaliteiten in 
kaart brengen. Oat zijn de stedelijke en etnografische structuur 
van een wijk.De stedelijke structuur wordt benaderd door het 
bestuderen van het fysieke weefsel en de etnografische structuur 
door het bestuderen van het symbolische weefsel .. Kenmerkend 
voor de symbolische structuur, waarin de alledaagse leefwereld van 
bewoners zich bevindt, is dat deze niet altijd zichtbaar is, stellen 
Reijndorp & Reinders (2010). De professional moet daarom letterlijk 
het contact aangaan met de bewoners om die wereld in kaart te 
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kunnen brengen. De specifieke kwaliteiten geven een wijk een 
eigen identiteit. Daar kan mee voorkomen worden dat soortgelijke 
gebieden hetzelfde uiterlijk krijgen, zoals Reijndorp en Reinders 
(2010) schrijven. Taverne (2008) stelt zelfs dat het noodzakelijk 
is om deze specifieke ruimtelijke kwaliteiten te achterhalen, om 
een wijk zo haar eigenheid te geven. De specifieke kwal iteiten 
vormen aanknopingspunten om vanuit een bottom-up benadering 
een passende strategie of tactiek voor de wijk te vinden. Vanuit 
de bestaande microstructuren kan een kwaliteitsslag worden 
gemaakt. Zodra de bestaande structuur van een wijk wordt ingezet, 
krijgen bewoners binding met hun wijk. Ze maken er onderdeel van 
uit, geven er betekenis aan en investeren meer in hun eigen wijk. 
De wijk blijft leefbaar en wordt zichtbaarder gemaakt in plaats van 
het verdoezelen van bestaande structuren, die vervangen worden 
voor nieuwe structu ren als gevolg van topdown plannen. 

In dit onderzoek wordt de wereld van de professionals die door de 
jaren heen plannen hebben gemaakt, naast het dagelijks leven van 
de oud en huidige bewoners in Transvaal en de Schilderswijk gezet. 
In de planningsgeschiedenis wordt onderzocht wat de gevolgen 
zij n van een grote of kleine afstand t ussen deze twee werelden. 
Waar vindt het omslagpunt plaats dat het denken over stedenbouw 
heeft veranderd? Hebben er momenten plaatsgevonden waar de 
planner het alledaagse leven van de bewoner wel ziet staan? En 
wat is het resultaat van het alledaagse I even in de wijken? 

Daarnaast komen in dit onderzoek tegelijkertijd de specifieke 
kwaliteiten van de stadswijken aan het licht, door onderzoek te 
doen naar zowel de stedelijke als etnografische structuur. Wat 
zijn die specifieke kwaliteiten en kan de professional door middel 
van een ontwerp of een strategie daarmee op een tactische wijze 
inspelen op de alledaagse leefwereld? 



Naar aanleiding van de geschetste situatie kan de volgende 
onderzoeksvraag warden geformuleerd: 

'Op welke wijze kan door het bestuderen van de stedelijke en 
etnografische structuur van Transvaal en de Schilderswijk, de 
stedebouwkundige zich meer van de specifieke context toe
eigenen om tot een nieuw instrumentarium te komen voor het 
ontwikkelen van een publiek domein?' 

De case 
Transvaal en de Schilderswijk dienen als goede case voor de studie 
naar specifieke kwaliteiten in de stadswijken. De wijken zijn continu 
als experiment van nieuwe plannen gebruikt, zonder dat daarbij 
gekeken is naar de specifieke kwaliteiten. Jarenlang is er aan 
deze voormalige arbeiderswijken getornd door planners, waarbij 
de bewoners lange tijd ontbraken of als passieve figuranten deel 
uitmaakten van het planproces en de afstand tussen de planner 
en de alledaagse leefwereld groat was. Na de stadsvernieuwing 
in de jaren tachtig en negentig vormt een diverse internationale 
bevolkingsgroep de nieuwe 5ewoners van de wijk en warden zij 
gestuurd door het maatschappelijk middenveld. Tussen de wijken 
in is een strookzone gelegen, een rommelig gebied dat om een 
vernieuwingsopgave vraagt. Die ruimte dient bij uitstek als een 
goed voorbeeld waar de stedenbouwkundige met de specifieke 
l<waliteiten als aanknopingspunt een goed publiek domein kan 
ontwerpen. 

Schilderswijk en Transvaal liggen in het zuidwesten van Den Haag, 
zoals op de eerste atbeelding is te zien en zijn gebouwd in de 
voormalige Zusterpolder. Zowel Schilderswijk als Transvaal zijn 
uitbreidingswijken van voor de oorlog en horen bij het stadsdeel 
centrum. In Transvaal wonen op dit moment 14.312 inwoners en 
in de Schilderswijk 33.199 inwoners (gemeente Den Haag, 2011). 
Op de tweede atbeelding is te zien door welke wijken Transvaal 
en Schilderwijk warden omsloten en dat ze van elkaar gescheiden 

[14] 

warden door een strookzone, waar tramlijn 11 overheen rijdt. 
In de loop van dit onderzoek naar het stedelijk geheugen zal 
duidelijk warden dat door het alledaagse leven te bestuderen 
de ontwerper dichterbij de bewoners en de gebruikers komt te 
staan. Voor de stedenbouwkundige is het de uitdaging om met 
de specifieke kwaliteiten die daarin gevonden warden, een nieuw 
instrumentarium te ontwikkelen dat toegepast kan warden op de 
bestaande condities en een nieuwe stedelijke transformatie kan 
laten plaatsvinden. 

Methode 
Het eerste onderzoeksgedeelte betreft de zoektocht naar de fysieke 
structuren van de wijk en het tweede dee I gaat in op de symbolische 
structuren van de stad. Het onderzoek vertrekt steeds vanuit het 
onderzoeksgebied, gevormd door de twee wijken, maar is dit 
gebied niet afgebakend. Het is dus oak mogelijk dat het onderzoek 
resultaten bevat die de wijken overschrijden, mits deze een bijdrage 
leveren aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag. 
De fysieke elementen warden zowel vanuit het niveau van de stad 
onderzocht, als op het niveau van de wijk. Voor de benodigde 
informatie zijn oude kaarten en plandocumenten geraadpleegd, 
die in het gemeentearchief van Den Haag beschikbaar zijn. 
Daarnaast zijn verschillende personen ge"interviewd die bij de 
planvorming betrokken zijn geweest. Deze onderzoeksresultaten 
warden gepresenteerd met behulp van kaarten en fotomateriaal. 
De kaarten die de ontwikkelingen op het niveau van de stad laten 
zien warden op een abstracte wijze vormgegeven en hierin is de 
ontwikkeling van het onderzoeksgebied in de stad Den Haag te 
zien. Het is voor dit onderzoek niet van belang om de hele historie 
van Den Haag in kaart te brengen. De kaarten op het niveau van de 
wijk zijn gedetailleerder van aard. 

De symbolische elementen zijn door middel van een etnografisch 
onderzoek in kaart gebracht. Zowel oud bewoners als huidige 
bewoners zijn hiervoor benaderd. Zij zijn gevraagd het alledaagse 



leven van toen en nu te beschrijven, zodat onderzocht is waar de 
continu"iteit verbroken is en waar deze zich nag voortzet. Dit heeft 
plaatsgevonden door het houden van interviews evenals verhalen 
die bewoners en oud bewoners hebben opgestuurd. In diverse 
media is een oproep geplaatst waarin bewoners gevraagd werden 
om hun medewerking. De oud bewoners hebben daarnaast 
oak een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
fysieke elementen op het microniveau van de stad, die in officiele 
plandocumenten niet per definitie aan het licht kwamen. Voor het 
huidige alledaagse leven zijn diverse instanties en organisaties in 
de wijk benaderd, zoals het bijwonen van bewonersvergaderingen 
en observaties die zijn uitgevoerd. Naast deze wijze van 
informatieverzameling zijn diverse moderne media gebruikt, zoals 
de sociale netwerksite Hyves en er bleken een aantal bewoners te 
zijn die zelf een site over een van de wijken hebben gemaakt. Deze 
onderzoeksresultaten zijn op een verhalende en beschrijvende 
wijze verwerkt in aparte hoofdstukken en warden ondersteund 
warden door beeldend materiaal. De verhalen warden waar 
mogelijk ondersteund met kaarten. 

Conceptueel model: 

STEDELIJK GEHEUGEN 

l 
FYSIEKE WEEFSElS SYMBOLISCHE WEEFSELS 
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Groente- en Fruitmarkt 
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Afbeeldingen: Positie van de wijken en haar huidige structuur waartussen de 
stookzone is gelegen. _, 
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Afbeelding. Positie van de wijken in Den Haag. Bron: Google Earth, 2010 
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02 
De ontwikkeling van 

de wijken in Den Haag 
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ZAND & VEEN / RIJI{ & ARM1 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de fysieke ontwikkeling van de 
wijken in de context van de hele stad Den Haag, waarin de fysieke 
weefsels van de stedelijke structuur in kaart worden gebracht. 

De stad Den Haag kent een interessante ontstaansgeschiedenis. 
In tegenstelling tot vele andere Nederlandse steden is Den Haag 
niet ontstaan als een handelsnederzetting, maar als residentie 
van de graaf van Holland. De stad functioneert nog steeds als 
bestuurscentrum. Rond 1230 vestigde de graaf van Holland, 
Floris IV, zich in nabij het dorp Die Haghe (Gemeentebestuur 
's-Gravenhage, 1948). 

Door de geologische structuur in Den Haag werd bepaald waar 
woningen gebouwd kon worden. De strandwallen waren geschikt 
om op te bouwen, omdat deze uit zandondergrond bestonden, 
zoals op de kaart is te zien. In het omliggende poldergebied 
bevonden zich de veengronden die door de vochtige grond minder 
geschikt waren om op te bouwen. 

west 

geologische ondergrond Den Haag 

LEG ENDA 

D laag van Den Haag op oude afzettingen, dikker 2m 

D laag van Den Haag op Hollandveen, dikker 2m 

~ laag van Voorburg, dunner 2m 

Hollandveen op laagpakker Wormer, lager dan -Sm 

,c::=J Hollandveen op laagpakket Wormer, hoger dan -m 

Im! Hollandveen 

Lange Voorhout 2 3 Binnenhof 6 Parallelweg 

Laan van Meerdervoort 1 ? Stationsweg 

afbee/dingen 
Hoogte verschillen in Den 
Haag. De nummers komen 
overeen met de kaart op de 
rechterpagina (beide bewerkt). 
Bron:Schuppen,2006 
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ORGANISCH GEGROEID 

Op de eerste kaart die uit de periode 1230-1500 dateert, is het dorp 
Die Haghe te zien. Aan het begin van de 14e eeuw telde dit dorp 
ongeveer 1500 inwoners (Gemeentebestuur 's-Gravenhage, 1948). 
Het is duidelijk te zien dat er toen al enkele verbindingen door 
Den Haag naar het westland liepen, parallel aan de strandwallen. 
Daarnaast waren er ook verbindingen die haaks op de strandwallen 
stonden en het binnenland via Den Haag met de kust verbond. 
Waar deze belangrijke verbindingswegen elkaar kruisten, vestigde 
graaf Floris IV zich met zijn residentie en is Den Haag vanuit dit 
punt verder gegroeid (Gemeentebestuur 's-Gravenhage, 1948). De 
woningen die op de strandwallen waren gevestigd profiteerden van 
het vochtige land in de polders gelegen, dat uitermate geschikt was 
om producten te verbouwen. Het alledaagse leven speelde zich 
vooral binnen het dorp Den Haag af, ondanks de verbindingen naar 
het omliggende gebied. 

Het onderzoeksgebied is in het gearceerde deel aangegeven, 
de Zusterpolder genaamd. Op de kaart is te zien dat een van de 
eerste fysieke elementen in het landschap gevormd wordt door 
de Loosduinsekade, een belangrijke verbindingsweg richting het 
westland. Het grondgebied waarin de Zusterpolder is gelegen 
behoorde toen nog niet bij Den Haag, maar bij Rijswijk. 

afbeelding 
Het cent rum van Den Haag in 1581. Het is geed te zien hoe de stad zich op organische 

wijze uitbreidt langs de hoofdstraten. Bron: Beeldbank Haags Gemeentearchief 

[20] 

Zuster.polder in ontwikkeling 1230-1500 
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DE ZIJSTERPOLDER 

Tot 1570 bleef de uitbreiding van Den Haag beperkt en gaf men de 
voorkeur aan bouwen langs de hoofdstraten. Na 1570 ontwikkellt 
Den Haag zich sneller en telde aan het eind van de 15e eeuw 
ongeveer 8000 inwoners (Gemeentebestuur 's-Gravenhage, 1948). 
Op de kaart zijn de eerste ontwikkelingen van Scheveningen en 
Loosduinen te zien. Deze dorpen waren op dat moment beide nog 
onafhankelijk van Den Haag. In 1670 wordt de eerste de link naar 
Scheveningen gemaakt. 

De aanleg van de toenmalige 'Hofkade ', nu beter bekend als 
de Hoefkade, vormt het tweede fysieke element dat in het 
onderzoeksgebied is gelegen. Dit is een van de oudste wegen die 
door Transvaal en Schilderswijk loo pt.Zeis toentertijd aangelegd als 
verbinding vanaf het water bij het Zieken (ter hoogte van Hollands 
Spoor) naar het Hofland, een grafelijk weiland dat zich ter hoogte 
van Transvaal bevond. Ten noorden van de 'Hofkade' bevond zich 
het Sint Elisabethklooster. In de Zusterpolder verschenen tot slot 
de Gortmolen en de Zustermolen. In de Schilderswijk zijn deze 
molens nog steeds terug te herkennen, doordat de buurt ernaar 
is vernoemd. Langzaam maar zeker wordt de Zusterpolder met het 
centrum van Den Haag verbonden. 

afbee/ding 
De Zusterpolder in 1681, met daardoorheen de weg naar 
Rijswijk. Op de voorgrond de laakmolen aan de Trekvliet en op 
de achtergrond de Grote Kerk van Den Haag. Bron: Beeldbank 
Haags Gemeentearchief 
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OPl<OMST INDIJSTRIALISATIE 

Omstreeks 1800 is het grachtenstelsel van Den Haag voltooid. 
De grachten werden gegraven waar oorspronkelijk sloten tussen 
weilanden liepen en volgden het oude stratenpatroon. Ook 
wordt er een verbindingskanaal naar Loosduinen in het westland 
aangelegd. Deze Loosduinsevaart speelde een belangrijke rol in de 
handel van landbouwtuinproducten. Trekschuiten voeren via deze 
verbinding naar de Prinsengracht in het centrum, waar de markt 
van Den Haag zich toen bevond. 

De Loosduinsevaart geeft duidelijk vorm aan de horizontale 
structuur van de stad. Hiermee wordt de scheiding tussen noord en 
zuid - zand en veen- versterkt. Vanaf het grachtenstelsel wordt er 
tevens een kanaal gegraven richting Scheveningen, maar dit kanaal 
is nooit helemaal tot de Noordzee doorgetrokken (Freijser, 1990). 

Het valt op dat Den Haag zich in eerste instantie niet richting 
Scheveningen uitbreidt, maar de horizontale structuur van de 
strandwallen blijft volgen (van Schuppen, 2006). De stad telde in 
1850 72.225 inwoners, een stijging van 75 procent ten opzichte 
van 1750. Het aantal woningen nam daarentegen nauwelijks toe. 
Dat kan verklaard worden door de zogenaamde hofjesbebouwing. 
Vele binnentuinen en hofjes van de bestaande bebouwing 
in het centrum, werden volgebouwd met kleine woningen 
(Gemeentebestuur 's-Gravenhage, 1948). 

In de kaart is te zien dat de grachten die aan de westzijde van 
het centrum liggen en de wegen die ter hoogte van Transvaal 
lopen, steeds meer vorm geven aan de Zusterpolder. Deze fysieke 
elementen zijn later dan ook bepalend voor de grenzen van 
Transvaal en Schilderswijk. 

[24] 

afbeelding 
Het centrum van Den Haag in 1832, binnen de zojuist aangelegde stadsgrachten. 
Bron: Beeldbank Haags Gemeentearchief 
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INDIJSTRIALISATIE 

Halverwege de 18e eeuw zag Den Haag zich genoodzaakt om verder 
uit te breiden buiten de grachtenstelsels. Veel binnenterreinen 
waren inmiddels al volgebouwd. Vanwege de snelle bevolkingsgroei, 
die als gevolg van de opkomende industrialisatie ontstond, waren 
er in korte tijd veel woningen nodig. 

In Den Haag vond tussen 1850 en 1870 de doorbraak van de 
industrialisatie plaats, nadat twee ijzergieterijen uitgroeiden tot 
industriele grootbedrijven nabij Hollands Spoor. Tevens zorgde het 
ministerie van oorlog en van kolonien voor de transformatie van 
veel kleine bedrijven naar grootbedrijven (Pool, 2008). Den Haag 
telde op dat moment ongeveer 34.000 inwoners. 

De opkomende industrialisatie in Nederland betekende ook voor 
Den Haag dat de stad genoodzaakt werd grate infrastructurele 
projecten aan te leggen, ter bevordering van de welvaart. Vanaf 
1850 werden kanalen, spoornetwerken en wegen aangelegd. 
Met de komst van de spoorlijn werd het Station Hollands Spoor 
gebouwd, dat toen nog in handen van de Hollandse IJzeren 
Spoorweg Maatschappij ( H.IJ.S.M.) lag. Op de kaart is te zien dat 
de spoorlijn die wordt aangelegd tussen Rotterdam, Den Haag en 
Amsterdam bepalend is voor de fysieke structuur van Den Haag 
en de stad hierdoor vorm begint te krijgen. Evenals de kanalen 
die naar Scheveningen worden doorgetrokken en de wegen die 
worden aangelegd vanuit of naar omliggende dorpen en steden. 
De aanleg van de spoorlijn markeert tevens de zuidelijke grens van 
het toekomstige Schilderswijk. 

Den Haag kreeg nu met twee grenzen te maken, de spoorlijn in 
het zuiden en de Noordzee en het duingebied in het noorden. 
De stadsuitbreiding voltrok zich daardoor in eerste instantie in 
horizontale richting, parallel aan de zandruggen (Gemeentebestuur 
's-Gravenhage, 1948). 

[26] 

"In sommige geval/en zijn de 
verbindingen naar het po/dergebied 

nog terug te herkennen in de 
straatnamen, zoals de Schapenlaan in 
Schilderswijk. Dit laantje liep vanuit 
de Zusterpolder naar het centrum en 

werd gebruikt om schapen over te 
vervoeren." 

Dick van der Klugt 2010- oud bewoner Schilderswijk 
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INFRASTRIJCTIJIJR 

Vanaf 1850 is de stad volop in ontwikkeling als gevolg van de 
industrialisatie. Het aantal inwoners 72.225 in 1850 is gestegen 
tot 200.000 in 1900. Ongeveer 90 procent van de totale bevolking 
woont nog binnen de stadsgrachten . Dit heeft grotendeels te maken 
met het feit dater nog steeds hofbebouwing plaatsvindt en dat de 
eerste stadsuitbreidingen buiten de stadsgrachten op speculatieve 
wijze zijn gebouwd (Gemeentebestuur 's-Gravenhage, 1948). Bij de 
speculatieve bouw werden op een kavel zoveel mogelijk woningen 
gebouwd, die tevens klein waren. Hier verrezen de arbeiderswijken 
en waren dichtbevolkt. Dit is terug te zien op de kaart, waar in de 
Zusterpolder grote aantallen arbeiderswoningen werden gebouwd. 

Op het niveau van de stad zijn de grotere infrastructurele 
ontwikkelingen als nieuwe structurerende lijnen in het landschap 
goed zichtbaar. Tussen 1888 en 1889 werd bijvoorbeeld aan de 
westkant van Scheveningen het afvoerkanaal gegraven, richting 
de Loosduinsevaart. De gemeente wil het kanaal doortrekken via 
de Loosduinsevaart richting de Laak in het zuiden van Den Haag. 
Vanaf de Loosduinsevaart is dan ook al een begin gemaakt om 
het kanaal door de Zusterpolder heen te trekken. De aanleg van 
het verbindingskanaal heeft veel voeten in de aarde. In hoofdstuk 
vijf wordt hier uitvoerig op in gegaan. Veel kanalen en wegen die 
werden aangelegd, volgden het directe patroon van de verkaveling 
van het landschap. Ondertussen worden op diverse plekken in de 
stad oudere kanalen weer gedempt, om te voorkomen dater grote 
epidemieen uitbraken door het vervuilde. water (De Klerk, 2008). 

ontwikkelingen in de Zusterpolder 1890-1905 

Het spoorwegnet breidde zich snel uit. Er we rd een nieuw station 
gebouwd, station Nederlandse Rijnspoorwegen, nu ook wel beter 
bekend onder de naam Den Haag Centraal. Hierdoor werd het 
mogelijk om met de stoomtrein naar Utrecht te reizen. Naast de 
stoomtrein werd in Den Haag veel gebruik gemaakt van de tram. 
Vanaf 1864 reden de eerste paardentrams al vanaf het centrum van 
Den Haag naar het badhuis in Scheveningen. Dit netwerk is in 1880 
uitgebreid door paardentramverbindingen richting het westland, 
maar ook van Hollands Spoor Scheveningen (HTM, 2010). Een van 
de belangrijkste routes betreft de lijn die vanaf Hollands Spoor 
door de Zusterpolder naar Scheveningen loopt. Deze tramlijn, 
lijnll, splitst de Zusterpolder daarmee in twee delen. 

afbeelding 
lndustriele ontwikkelingen in Den Haag 1850, uitzicht op de stad. Bron: Freijser, 
1990 
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[30] 

ontwikkelingen in de Zusterpolder 1905-1940 
·······••·•·················•·••••••••·········•···•········· 

De industrialisatie zet voort. Op stadsniveau zijn een aantal 
grote projecten gerealiseerd, zoals in de kaart is terug te zien. 
De bommenhaven rin Scheveningen is in 1897 voltooid, het begin 
van de Laakhavens is gerealiseerd en zijn in Loosduinen havens 
aangelegd. De Prinsengracht en een deel van de Trekvliet zijn 
inmiddels volledig gedempt. 

Op de kaart is te zien hoe snel Den Haag in omvang toeneemt. Niet 
a Ileen we rd er meer gebouwd, maar nam het aantal bewoners ook 
toe. In 1926 telde Den Haag 400.000 inwoners en in 1939 bereikte 
zij een inwonertal van 500.000 (Gemeentebestuur 's-Gravenhage, 
1948). Den Haag en Scheveningen groeien steeds meer naar elkaar 
toen en in 1913 fuseren de twee dorpen (Freijser, 1990). 

afbeelding 
De Schilderswijk als resultaat van de revolutiebouw. Bron: Dolleman et. al. 1980 
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Tussen 1920 en het eind van de tweede wereldoorlog kampte Den 
Haag met een aantal problemen en werd ook op het gebied van 
de stedenbouw weinig ontwikkeld. De jaren dertig stonden in het 
teken van de economische crisis, gevolgd door de oorlogsjaren van 
de Tweede Wereldoorlog. 

In 1939 telde Den Haag een half miljoen inwoners en bleef de 
bevolking groeien, met uitzondering van de oorlogsjaren. Veel 
bewoners waren genoodzaakt om de stad te verlaten, omdat de 
anti tankwall werd aangelegd. Op de kaart is deze oranje gekleurd. 
Het gebied dat tussen deze verdedigingslinie en de zee lag, mocht 
niet !anger meer bewoond worden. Het gebied werd in beslag 
genomen door het leger. Veel woningen werden afgebroken of 
leeggehaald en de bewoners waren genoodzaakt om naar andere 

ontwikkelingen 1940-1960 
·························~··············· · 

te verhuizen . Daardoor kwamen in korte tijd ook een aantal van 
deze bewoners naar Transvaal en Schilderswijk toe, om hier een 
nieuw onderkomen te vinden (Freijser, 1990). 

Voordat tweede wereldoorlog begon zijn zowel Schilderswijk als 
Transvaal in een hoogtempo volgebouwd. In dertigjaartijd zijn beide 
wijken gebouwd. Op de kaart is ook te zien dat het Zuiderpark en 
de Laakhavens zijn is aangelegd. Omstreeks 1935 is een dee I van de 
Loosduinsevaart gedempt en eindigt de vaart nu ter hoogte van het 
Zuiderpark. Het deel van het verbindingskanaal, tussen Transvaal 
en Schilderswijk, is daardoor ook gedempt. Het huidige Laakkanaal 
is uiteindelijk het definitieve kanaal geworden. Het Laakkanaal 
kwam enkel in verbinding te staan met de Loosduinsevaart. 

afbee/ding 
Aanleg Laakkanaal 1930. Bron: Beeldbank Haags Gemeentearchief 





HEDENDAAGSE STAD 
ontwikkelingen 1940-2010 
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Het stadsniveau in 2010, de gemeente Den Haag is gegroeid. 
Meerdere kleine gemeentes, zoals Scheveningen en Loosduinen, 
vallen nu ook onder Den Haag. Een belangrijke vernieuwing is 
de Randstadrail die door de stad rijdt. Deze rijdt ook over de 
Loosduinsekade waar Transvaal en Schilderswijk aan liggen. 
Dat versterkt de positie van de wijken in de stad. De wijken zijn 
nu direct verbonden met het centraal station en met een aantal 
grotere plaatsen random Den Haag, zoals Zoetermeer. 

In het centrumgebied is de tram ondertunnelt, waardoor het 
centrum ontlast is van het chaotische tramverkeer. In de wijk zelf 
zijn een aantal tramlijnen verlegd, ten behoeve van de aanleg van 
een wijkpark. In latere hoofdstukken zal hier verder op in gegaan 
worden. Den Haag breidt zich verder uit in het zuiden van de stad, 
waar Vinexwijken zijn gebouwd. 

[34] 

afbeelding 
Randstadrail in l::>en Haag, een voorbeeld van hoogwaardig duurzaam vervoer in de 
hedendaagse stad. Bron: RET, 2010 
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03 
Een eeuw planning 
in Transvaal en de 

Schilderswijk 
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IN DE PERIFERIE 

Tussen 1850 en 1860 vond de eerste planmatige stadsuitbreiding 
plaats ten noorden van het centrum, het Willemspark. Dit we rd door 
de gemeente zelf uitgevoerd. Na deze succesvolle stadsuitbreiding 
ging de gemeente langzaam maar zeker verder uitbreiden tussen 
de grachten en station Hollands Spoor. De gemeente stelde 
een commissie aan die een algemeen uitbreidingsplan voor de 
stad moest ontwerpen. Van officiele uitbreidingsplannen was 
toen nog geen sprake, plannen betroffen niet meer dan slechts 
het vastleggen van de belangrijkste verkeersstraten {Leferink 
& Kleinegris, 1985). De conservatieve meerderheid in de 
gemeenteraad was voorstander van "verfraaiing van de stad door 
middel van riante wijken met brede straten en ruimte voor villa's 
en herenhuizen." Plannen die door ambtenaren werden gemaakt, 
waren zo ontworpen dat betrokken de ambtenaren er zelf baat bij 
hadden. Voor de gebieden waar zij en de welgestelde bevolking 
zouden gaan wonen, werden mooie villawijken ontworpen (van 
Schuppen, 2006). 

Voordat stadsuitbreiding in de Zusterpolder plaatsvond, waren 
daar al twee kleine wijken gebouwd. De eerste wijk werd in 1841 
door de 'Maatschappij van het nut' in de Zusterpolder aangelegd, 
het 'rode dorp' genaamd. Deze wijk bestaat nog steeds. De wijk 
werd in de periferie van Den Haag aangelegd en was bedoeld 
om de asociale inwoners uit de stad te huisvesten. De tweede 
wijk werd in 1885 door de 'Vereniging tot het verschaffen van 
Woningen aan Minvermogenden', opgericht door vooraanstaande 
Joodse Hagenaars. Zij bouwden de van Ostadewoningen om 
bewoners uit de verpauperde buurt random de Nieuwe Kerk in het 
centrum een beter onderdak te verschaffen (Freijser, 1990). Naast 
gemaalmolens bevond zich ter hoogte van de huidige Vaillantlaan 
tot ongeveer 1895 een eendenkooi met kooikerswoning en een 
watermolen (Gemeente Den Haag, 2009). 
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Het initiatief om aan de zuidkant van de stad een echte wijk te 
bouwen werd in 1862 door de gemeente zelf genomen (Gemeente 
Den Haag, 2009). De gemeente probeerde op die manier enigszins 
invloed uit te oefenen op de stadsuitbreiding, omdat eerdere 
bouwprojecten voornamelijk in handen lagen van particuliere 
bouwgrondmaatschappijen. Allereerst werd in 1858 het 'Algemeen 
Plan betrekkelijk alle uitbouwing der stad', opgesteld. 

Van grootschalige uitbreidingsplannen was geen sprake. Voor kleine 
gebieden werden ontwerpen gemaakt, zoals het Willemspark en 
het Oranjeplein. Het Oranjeplein was een van de eerste projecten 
die in de Zusterpolder werd gepland en tevens het laatste project 
dat volgde uit het 'Algemeen Plan betrekkelijk alle uitbouwing 
der stad' (Freijser, 1990). Rondom het Oranjeplein werden statige 
herenhuizen aangelegd en de gemeente had tot doel dat de 
welgestelde burgers hier moest gaan wonen. Het bleek dat de 
welgestelde burgers hier niet wilden wonen, vanwege negatieve 
o mgevi ngsfa cto re n. 

[40] 

Speculatiebouw 
Om de belangrijkste verkeersstraten te realiseren, moest de 
gemeente grond aankopen. Omstreeks 1850 was niet alle grond 
in het bezit van de gemeente, maar waren er verschillende 
particuliere ondernemers actief die stukken grond aankochten. 
De grond in de Zusterpolder was gewillig en kon goedkoop 
worden aangekocht. De grond werd uitbesteed aan verschillende 
bouwgrondmaatschappijen, die het volbouwden met goedkope 
kleine woningen. In de praktijk was het zo geregeld dat 
grondeigenaren betaalden voor de straataanleg tot maximaal 
een derde van het oppervlak van het stratenplan (Freijser, 1990). 
De stratenpatronen en langgerekte kavels die waren ontstaan als 
gevolg van deze bouwwoede, volgden de tanggerekte percelen van 
de polders, zoals op de afbeelding is te zien. Dwarsstraten werden 
nauwelijks aangelegd of ze liepen deze dood op het perceel van 
een andere ondernemer (Leferink & Kle inegris, 1985). 

Ondernemers bespaarden op bouwmaterialen en werd de 
poldergrond slecht opgehoogd. Veel woningen verzakten 
daardoor snel. In Transvaal en Schilderswijk resulteerde deze 
manier van stadsontwikkeling in massawijken bestaande uit kle ine 
arbeiderswoningen, met een tekort aan straatverharding, licht, 
lucht en (openbare) ruimte. Deze bouw staat bekend onder de 
naam revolutiebouw. Betere en grotere woningen werden enkel 
gebouwd op de zandgronden voor de welgestelde bevolking, die 
zich dit wel konden veroorloven (Klerk, de 2008). De wijken werden 
enkel voor woningbouw bestemd. Bewoners waren tot het eind 
van de 19e eeuw aangewezen op het stadscentrum, zoals de rode 
route in de kaart aangeeft. 

afbee/dingen 
Plan voor het Wi llemspark (boven) en Oranjeplein (onder) in, 1868. Bron : Van 
Schuppen,2006 



Z.W. Gedeelte van 's-Gravenhage, in april 1897 

• bestaande in aanleg zijnde en goedgekeurde wegen 

- gemeentegebouwen 
• verdere privaatrechtelijke eigendommen 

eigendom der m;1 Engelenburch 

afbeeldingen 
boven: grondverdeling in de Zusterpolder 1897. Transvaal is grotendeels in 
handen van de bouwgrondmaatschappij Engelenburch. Bron: Beeldbank Haags 
Gemeentearchief 
rechtsboven: detail van de invulling van het land dat bouwgrondmaatschappij 
Engelenburch in bezit heeft, door architect Liefland omstreeks 1890. Bron: 
Beeldbank Haags Gemeentearchief 
rechtsonder: luchtfoto Schilderswijk 1970. Zoveel mogelijk kleine woningen op de 
lange diepe kavels. Bron: Freijser, 1990. 
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HET l<ANAAL 

De planning om een kanaal richting de toekomstige Laakhavens aan 
te leggen verliep niet soepel, omdat er onduidelijkheden waren 
over de locatie. Het kanaal werd in ieder geval in de Zusterpolder 
gepland, ver buiten de stad, waar bouwgrondmaatschappijen de 
grond nog niet hun bezit hadden. De grond werd tussen 1894 
en 1895 aangekocht (Leferink & Kleinegris, 1985). De gemeente 
Den Haag plande het kanaal in 1888, daar waar op nu de huidige 
Vaillantlaan is gelegen. Het kanaal zou in dat geval een verlengde 
van de stadsgracht zijn, die vervolgens aansluiting zocht op de Laak. 
De gemeente wilde daar een havengebied realiseren. 

De ruimte ter hoogte van de Vaillantlaan bleek achteraf niet 
geschikt te zijn (in de kaart met paars aangegeven). Bij een tweede 
poging in 1891 schakelt de gemeente een deskundige in. I.A. Lindo, 
voormalig stedenbouwkundige uit Arnhem, wordt aangesteld als 
directeur gemeentewerken. Lindo was directeur gemeentewerken 
van 1890 tot 1918 (De Klerk, 2008). Hij plande het kanaal als een 
verlengde van het afvoerkanaal dat naar Scheveningen liep, met 
het oog op de komst van een zeehaven, om het zo vervolgens op 
de Laak te laten aansluiten. 

Vanaf de Loosduinsevaart werd alvast een begin van het kanaal 
gegraven. Het kanaal zou dan parallel !open aan het spoorwegnet 
van de stoomtrein naar Scheveningen, die in 1879 werd geopend 
(HTM, 2010). Met de opening van deze lijn en het plan van Lindo, 
werd de Zusterpolder in twee delen gesplitst. De gemeente kon het 
volledige kanaal echter niet realiseren, omdat het laatste stukje 
grond in de Zusterpolder, ter hoogte van de Loosduinsevaart, in 
handen van de H.IJ.S.M lag. 

[42] 
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UITBREIDING PERIFERIE 

Op de kaart op het niveau van wijk uit 1905 is te zien dat de westkant 
van Schilderswijk al bijna voltooid is en de eerste bebouwing in het 
noorden van Transvaal ook al zichtbaar wordt. De afstand tussen 
Transvaal en Schilderswijk is groat, omdat de gemeente deze ruimte 
gereserveerd hield voor de aanleg van het kanaal. De gereserveerde 
ruimte wordt omsloten door de bebouwing in de Zusterpolder, 
waardoor de ruimte de vorm aan begint te nemen van een strook. 
De ruimte was nog steeds in handen van de H.IJ.S.M., waardoor 
het kanaal nog niet kon warden gegraven. De H.IJ.S.M. vroeg voor 
het laatste stukje grand ten behoeve van de aanleg van het kanaal, 
voor die tijd een hoge prijs. Zij vroeg twee miljoen gulden, wat 
het onteigeningsproces bemoeilijkte. De H.IJ.S.M . wilde alleen 
verplaatsen als de gemeente alle kosten voor eigen rekening zou 
nemen (Leferink & Kleinegris, 1985). De speculatieve woningbouw 
ging in een hoog tempo verder, waardoor de gereserveerde ruimte 
omringd we rd door woningbouw. 

De gemeente had de intentie om het grondgebied in de Zusterpolder 
te onteigenen, om de stad verder uit te breiden, maar kon moeilijk 
in het bezit komen van de grand. Vele bouwgrondmaatschappijen 
waren de gemeente een stap voor en zij hadden de grand al in 
bezit. De bouw van arbeiderswijken werd voortgezet. 

In het 1905 heeft een belangrijke ontwikkeling plaatsgevonden 
wat ten goede zou komen van het bouwen van woningen. In 1905 
is namelijk de Woningwet in werking getreden als reactie op de 
slechte woon- en leefomstandigheden die in de wijken waren 
ontstaan als gevolg van de speculatiebouw. Hygienisten begonnen 
zich te bekommeren om de gezondheid van bewoners en kwamen 
tot de conclusie dat veel stedelijke problemen hieraan bijdroegen 
(De Klerk, 2008). Veel grachten werden weer gedempt, omdat het 
water was vervuild en tot ziektes onder de bevolking leidde. 
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Een van doelen die in de Woningwet we rd gesteld, was het scheppen 
van meer licht, lucht en ruimte in en rondom de woningen . 
Deze wetgeving moest een einde brengen aan de veel te kleine 
arbeiderswoningen en smalle onverharde straatjes. De eerste 
woningen die volgens de Woningwet zijn gebouwd bevonden zich 
in het noorden van Transvaal, waar de straten breder werden en 
woningen groter. Deze buurt is vanaf het begin al ruimer opgezet dan 
de meeste buurten in de Schilderswijk, ook al werden de woningen 
nog steeds gebouwd door particuliere bouwgrondmaatschappijen. 
Bouwgrondmaatschappijen moesten hun plannen te allen tijde 
eerst goed laten keuren door de gemeente. In 1912 werd het 
bijvoorbeeld verboden om nog !anger rug-aan-rug woningen te 
bouwen (Gemeentebestuur 's-Gravenhage, 1948). Aan groen of 
openbare ruimte werd nog niet gedacht, omdat dat geen winst 
opleverde voor de bouwgrondmaatschappijen. 

afbeeldingen 
links: ontwikkeling van het woonblok na intreding van de woningwet met op de 
rechterpagina de verdeling van de grand naar functies. Bron : Gemeentebestuur 
's-Gravenhage (1948) 
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ARB EIDERS - fN KLEINE 

200 INW,/H.A. 54 WONINGEN/H.A. 171 INW./H.A. 
BESCHEIOEN OPZl!T 

1'13 INW/H.A. 

MIDDE. N5TANDSTUINWl.JK VILLAWIJK 

21 WONINGENj>-t.A. 

afbeelding 
Hofbebouwing begin 19e eeuw. Bron: Freijser (1990) 
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LINDO EN BERLAGE 

Toen Lindo aan zijn zogenaamde tweede uitbreidingsplan begon 
in 1903, te zien in de kaart, was dit plan letterlijk en figuurlijk 
een rechtlijnige voortzetting van de negentiendeeeuwse 
uitbreidingsplannen. Lindo gebruikte zijn plan om de speculatieve 
stratenplannen hieraan te toetsen. Het is dan ook nietverwonderlijk 
dat zijn plan niet werd uitgevoerd. Er ontstond veel kritiek op dit 
plan. De particuliere stadsuitbreiding zou in het plan van Lindo nog 
zeker tot begin jaren twintig door kunnen gaan en de gemeente 
wilde dit juist tegengaan. Volgens de richtlijnen van de Woningwet 
moesten straten, grachten en pleinen worden vastgelegd. 

Het plan van Lindo bestond enkel. uit hoofdstraten die aansloten 
op de bestaande structuur en de verdere structuur van de stad 
vastlegden. Hij trok een aantal diagonalen binnen deze structuur 
om de dominerende horizontale stadstructuur te doorbreken. De 
tussenwegen, die nauwelijks in dit plan te zien zijn, zijn slechts 
opgenomen als een voortzetting van straten uit plannen die al door 
de gemeente goedgekeurd waren. Lindo neemt tevens de plannen 
van particuliere uitbreidingsmaatschappijen ongewijzigd over, 
zoals het plan van Engelenburg (Freijser, 1990). De planning van 
het kanaal is nog steeds te zien, zoals hij' dat enkele jaren geleden 
al plande. 

Lindo was van mening dat pleinen vanzelf ontstaan . Hij noemt als 
voorbeeld een kruising waar veel belangrijke wegen samenkomen. 
Hij was daarnaast geen voorstander van gesloten pleinen, omdat 
deze gemakkelijk bepaalde verkeersverhoudingen in de weg konden 
staan. Lindo ontwikkelde een stedenbouwkundig instrumentarium 
aan de hand van verschillende typen wegen, wat voor hem diende 
als uitgangspunt in zijn ontwerpen (Freijser, 1990). Hij maakte 
voor de overige functies, zoals groen en recreatie, gebruik van de 
bestaande situatie. Lindo vond het niet belangrijk om een groot 
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park op te nemen in zijn plan. Natuur moest behouden blijven zoals 
dat toen was. 

De kritiek die onmiddellijk werd geuit, nadat het plan pas enkele 
dagen ter inzage lag, ging met name over het ontbreken van een 
structurele verbetering van de verkeerswegen tussen de nieuwe 
uitbreidingen en de bestaande stad. Er werd ook veel kritiek geuit 
op de stratenaanleg die Lindo nog steeds wilde overlaten aan de 
particuliere eigenaren. Het plan riep een afschrikwekkend beeld 
op, waarbij er eindeloze perspectieven in beeld kwamen van lange 
kaarsrechte rijen met huurhuizengevels. Pleinen waren scheef 
aangesloten op omliggende wegen en waren zodanig chaotisch dat 

[501 

ze geen plein genoemd konden warden . Lindo gebruikte de stad, 
gevormd door de particuliere bouwgrondmaatschappijen, als 
onderlegger om hier vervolgens op voort te borduren. Het plan van 
Lindo werd niet als een vernieuwend plan gezien en hield hij zich 
nauwelijks aan de richtlijnen uit de Woningwet. 

Berlage 
Na Lindo wordt Hendrik Petrus Berlage in 1907 gevraagd om een 
nieuw uitbreidingsplan voor de stad te ontwerpen . Berlage was een 
internationaal bekend stedenbouwkundige en had al meerdere 
uitbreidingsplannen op zijn naam staan. Het is opmerkelijk hoe dit 
plan voor het eerst gebaseerd is op moderne esthetische beginselen, 



afbeeldingen 
links: Plankaart Lindo uit 1903, hoofdzakelijk bestaande uit de hoofdstructuur. 
Plankaart Berlage 1909, een esthetisch plan voor alle onderdelen van de stad. Bron: 
Beeldbank Haags Gemeentearchief 
rechts: afbeelding Lindo. Bron: Freijser, 1990. 

[51] 

op weg naar een 'schone stad'. Het kijken naar de stad op deze 
moderne wijze werd mogelijk, doordat in de beginjaren voor de 
eerste wereldoorlog al gebroken we rd met de negentiende eeuwse 
vorm van Liberalistische stadsbestuur en stadsuitleg (Boekraad en 
Aerts, 1990). De gemeente kreeg van de rijksoverheid financiele 
steun voor de volkshuisvesting. Berlage streefde naar een nieuwe 
samenleving, waarbij de inwoners alien een gemeenschappelijk 
ideaal hadden. 

Berlage had een kwetsbare positie. Er was veel kritiek op het plan 
van Lindo, maar Berlage was genoodzaakt om met Lindo samen 
te werken. Lindo dacht rationeel na, terwijl Berlage vond dat de 
stad in eerste instantie goed moest functioneren. Ten tweede zag 
Berlage de stad als een groot esthetisch project, waarbij hij opzoek 
was naar de schoonheid van de stedelijke structuur (Freijser, 1990). 
Dit is a Ileen al te zien in zijn zeer gedetailleerde en fraai ingekleurde 
plannen. Berlage diende verder te werken aan het uitbreidingsplan 
van Lindo, terwijl hij eigen idealen ook in het plan wilde verwerken. 

Op de eerste kaart is goed te zien hoe Berlage het plan van Lindo 
als onderlegger gebruikte voor zijn ontwerp. Door de wijzigingen 
die Berlage in het plan aanbracht is het van een totaal andere orde 
geworden dan hoe Lindo dat in eerste instantie bedacht. De rechte 
stratenpatronen werden vervangen door rondingen, er werd 
nagedacht over de ligging van pleinen en omvatte het plan een 
aanzienlijke hoeveelheid groen. Alie elementen die Berlage in zijn 
plan gebruikte maakten onderdeel uit van de hele stadsstructuur, 
bij Lindo was hier helemaal geen sprake van omdat het alleen 
wegen betroffen. 



Berl age ontwierp een nieuwe hoofdstructuur, maar deed dit op een 
veel subtielere wijze dan Lindo. Berlage keek hoe de hoofdroutes 
in de bestaande structuur van de stad pasten en hier onderdeel 
van uit konden maken. Daarbij maakte Berlage deels gebruik van 
de diagonalen en structuur van Lindo. Op de kaart is een detail 
te zien van deze hoofdroutes. Berlage bedacht vier hoofdroutes, 
waarvan er twee door zowel Schilderswijk als Transvaal liepen. 
De eerste loopt vanaf het centrum over de Prinsengracht, via de 
's-Gravenzandelaan naar Transvaal en verder richting het westen. 
De Hoefkade wordt ingezet als hoofdroute in het plan van Berlage. 
De Hoefkade eindigde bij het Veluweplein, wat een centraal plein 
moest vormen tussen de woonwijken en tevens een entree naar 
het Zuiderpark was. Aan de andere kant bij station Holland Spoor, 
werd de Hoefkade doorgetrokken over het Rijswijkseplein richting 
de Schenk. 

In de hoofdstructuur werd ook een ringbaan opgenomen. Berlage 
heeft selecteerde hiervoor de straten die van voldoende breedte 
waren om zo gebruik te maken van de bestaande elementen in de 
stad. De ring moest ervoor zorgen dat de buitenwijken onderling 
met elkaar verbonden werden. Berlage probeerde de reeds 
gebouwde arbeiderswijken in de Zusterpolder onderdeel te laten 
zijn van de stedelijke structuur, zodat de wijken geen ge'lsoleerde 
positie zouden krijgen. Op de eerste kaart is goed te zien dat hij die 
wijken als het ware spiegelt en de nieuwe wijken liet aansluiten op 
de bestaande wijken. De pleinen vormden steeds het middelpunt 
van een geometrische compositie. Random de grotere pleinen 
waren dan ook altijd belangrijke publieke gebouwen gevestigd, 
zodat het besloten pleinen werden. Het kanaal dat gepland was 
als verbinding tussen de Laakhavens en het verbindingskanaal naar 
Scheveningen, nam Berlage over uit het plan van Lindo en breidde 
het meer uit richting het westen. 

} ·--
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Goedkeuring en uitvoering uitbreidingsplan 
Het uitbreidingsplan van Berlage werd ter goedkeuring voorgelegd 
aan B&W. De gemeente bleeftijd rekken met de vaststelling van het 
uitbreidingsplan en zij gaf hier liever helemaal geen geld meer aan 
uit. Zij vonden dat Berlage teveel groen en openbare ruimte had 
ingepland. Zij wilden stadsuitbreidingen verder laten gaan zoa ls in 
de huidige situatie. De gemeente stond daarom voor twee keuzes, 
over hoe zij de grand in bezit konden nemen: allereerst door een 
bouwverbod te laten plaatsvinden, daar waar straten, pleinen en 
publieke gebouwen waren gepland. Of zij kon het he le grondgebied 
onteigenen. De eisen die gesteld werden in de Woningwet, wilde 
de gemeente zo minimaal mogelijk invullen. Het stadbestuur was 
dus nog steeds gefocust op het maken van winst. 

Het plan werd uiteindelijk in 1913 pas goedgekeurd, maar in een 
veel vereenvoudigde versie. Veel kavels en bouwblokken werden 
weer leeggemaakt en enkel de bestemming erin geschreven, terwij l 
Berlage hier een zeer precieze invulling aan had gegeven (Freijser, 
1990). Het Zuiderpark ten zuiden van Transvaal is door Berlage 
bedacht en een van de weinige elementen die vrijwel volgens zijn 
plan is uitgevoerd. De gereserveerde ru imte voor het kanaa l was 
nog steeds in bezit was van de H.IJ.S.M. en blokkeerde wederom 
de aanleg van het kanaal. De gemeente hoopte erin te slagen dit 
grondgebied alsnog te kunnen onteigenen, maar vroeg de H.IJ.S.M. 
nog steeds veel geld (Leenheer, 2010). 

afbeeldingen 
links: plankaart Berlage 1909, waarin de samenhang en horizontale verbindingen te 
zien zijn. Schilderswijk en Transvaal warden opgenomen in de stadstructuur. Bron: 
Freijser, 1990. 
rechts: Berlage achter zijn tekentafel. Bron : Urban TV Guide, 2009 



CENTRIJMPOSITIE 

In bijna 40 jaar tijd is de Schilderswijk rond 1910 vrijwel voltooid 
en is het noordelijke deel van Transvaal gebouwd. De strookzone 
ligt tussen Transvaal en Schilderswijk ingeklemd. Zij ligt daardoor 
niet langer meer in de periferie, maar als een centrumgebied 
tussen de twee wijken. De gemeente zocht in de tussentijd naar 
een andere locatie voor de aanleg van het kanaal. Uiteindelijk vond 
de gemeente een geschikte locatie voor het kanaal, waar zij. ook 
de grond nog kon aankopen. De grond die de gemeente aankocht 
lag ten zuidwesten van Transvaal. De gemeente probeerde zoveel 
mogelijk grond aan te kopen om particuliere stadsuitbreidingen 
(Leferink & Kleinegris, 1985). In 1931 werd uiteindelijk het kanaal 
geopend, onder de naam Laakkanaal (Gemeente Den Haag, 
2010). De groothandelsmarkt voor groente- en fruit werd in 1932 
na verplaatst naar een terrein langs dit kanaal ten zuiden van 
Transvaal (Pool, 2008). 

In 1938 werd de Haagse markt van de Prinsengracht verplaatst 
naar de Herman Costerstraat, aan de kant van Transvaal. De 
kooplieden op de markt stribbelden tegen de plannen om de 
markt te verplaatsen, omdat de nieuwe markt ver buiten het 
centrum was gelegen en hun verkoop achteruit zou gaan (Pool, 
2008). Bewoners van Transvaal en Schilderswijk profiteerden van 
de verplaatsing van de markt, omdat er tussen de w ijken meer 
activiteiten ontstonden. Bewoners kunnen ook al snel gebruik 
maken van een tramlijn voor personenvervoer. In de dichtbevolkte 
arbeiderswijken was nauwelijks openbare ruimte aanwezig en 
men week uit naar de vrije ruimte de strookzone. Tussen het 
marktterrein en het kolenopslagterrein waren tijdelijk school- en 
kindertuinen aangelegd. Op het marktterrein werd veel gespeeld 
als deze er niet stond (Pool, 2008). 
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Tussen de smalle straten zijn op het wijkniveau een aantal 
opvallend brede straten zichtbaar. Dat waren de plekken waar het 
kanaal of een aftakking hiervan, gepland waren. De Vaillantlaan 
bijvoorbeeld, maar ook de Delftselaan, waar Berlage een aftakking 
van zijn geplande kanaal tekende en de strookzone. Tevens is het 
Zuiderpark inmiddels voltooid met daarvoor het Veluweplein 
gelegen als centrale ingang. Het is goed zichtbaar hoe afgeweken 
is van het plan van Berlage. Het idee van een centraal plein en een 
centrale ingang komen nauwelijks tot uiting. Het Zuiderpark werd 
bereikbaar door de aanleg van een tramlijn in de Schalkburgerstraat. 
Overigens maakte Den Haag toen gretig gebruik van de tram 
en werden in deze periode vele tramlijnen aangelegd, die later 
deels vervangen werden voor buslijnen (HTM, 2010). Uit de kaart 
is goed af te lezen dat naarmate de wijken zich verder naar het 
westen uitbreiden, de stedenbouwkundige opzet ruimer is en de 
speculatiebouw afneenmt. Transvaal was een van de laatste wijken 
in Den Haag die op speculatieve wijze is opgezet. 

afbeeldingen 
vlnr. boven: De brede Delftselaan 1976, School- en kindertuinen Zuiderpark 1960, 
Groothandelsmarkt aan een aftakking van het Laakkanaal 1955. Bron: Beeldbank 
Haags Gemeentearchief 
vlnr. ender: De brede Vaillantlaan. Bron: HTM (2010), Markt aan de Herman 
Costerstraat 1975. Bron: Schilderswijk Hyves, Tramlijn 13 naar het Zuiderpark. Bron: 
lfoto ansichtkaart 
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Voordat de gemeente Den Haag opnieuw persoon aanwees 
voor het ontwerpen van een uitbreidingsplan, werd het plan van 
Berlage steeds weer uit de la getrokken. Er was een groat tekort 
aan arbeiderswoningen en geen tijd om daar een nieuw plan 
voor te ontwerpen. In 1921 kreeg hij nag de kans om zijn plan te 
herzien, maar toen hij zelfs geen oplossing meer wist, werd een 
prijsvraag uitgeschreven door de Dienst Stadsontwikkeling en 
Volkshuisvesting. De opdracht bestond enkel uit een opsomming 
functionele randvoorwaarden (Freijser, 1990). Pas na de tweede 
wereldoorlog brak er weer een periode van bloei aan en werd 
Willem Marinus Dudak aangesteld om een uitbreidingsplan voor 
Den Haag te maken. Dudak werd al in 1934 aangetrokken door de 
gemeente Den Haag en bleef ongeveer twintig jaar actief, tot 1951. 

Op het plan van Berlage was de nodige kritiek geleverd en had 
het uitbreidingsplan uiteindelijk al veel eerder hergezien moeten 
warden. De stad vormde nu geen gehee, doordat er uiteindelijk 
kleine losse plannen waren uitgevoerd. Wijken sloten daardoor niet 
op elkaar aan, de architectuur was bedroevend en de verhouding 
tussen de breedte van de straat en de bouwhoogte was zoek. Het 
gemeentelijk beleid en de slechte organisatie van de gemeentelijke 
diensten hadden deze treurige resultaten uiteindelijk zelf in de 
hand gewerkt. De wijze waarop Berlage zijn stedenbouwkundige 
plan had opgezet, voorzag niet in een visie voor de toekomst. 
Dudak kreeg de opdracht om plannen te ontwerpen voor alle nag 
onbebouwde delen van de gemeente, om zo de ontwikkeling van 
de stad alsnog in goede banen te kunnen leiden. De belangen op 
het gebied van de functies wonen, werken, recreeren en verkeer 
moesten tegen elkaar afgewogen warden en tegelijkertijd een 
beeld vormen van de toekomstige driedimensionale opbouw van 
de stad (Freijser, 1990). 
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Dudok borduurde met zijn structuurplan enerzijds voort op Berlage 
en ontwierp met de middelen en de stijlen die op dat moment 
voor handen waren. In dat opzicht was hij minder vernieuwend 
dan Berlage. Dudok liet zich 'inspireren' door de Vaste Commissie 
voor uitbreidingsplannen in Noord Holland. Hier werd gewezen 
op het belang van een geconcentreerde vorm voor steden en 
dorpen, zodat de eindeloze uitbreidingen beperkt zouden blijven 
en omliggende natuurgebieden bespaard bleven. Dudok maakte 
dan ook een duidelijk grens in zijn uitbreidingsplannen. Mede 
gebaseerd op de bevolkingsprognose zou de stad dan groot genoeg 
moeten zijn. Daarnaast werd er vanuit de commissie gestreefd naar 
een rechtlijnige en regelmatige indeling van de woonwijken in de 
uitbreidingsplannen en zouden dus rechte woonblokken ontstaan 
(van Huik, 1990). 

Dudok zag de stad als een grate woning met vele 'huiskamers', 
als een organisch geheel met een logische samenhang hiertussen 
(Freijser, 1990). Voor de huiskamers, gevormd door het 
infrastructurele netwerk, werden afzonderlijk kleine plannen 
bedacht. De omgeving van het Oranjeplein in de Schilderswijk 
was een van de eerste wijken in 1968 waar een plan voor een 
van de 'huiskamers' werd bedacht door de gemeente, 'Van Grijs 
naar Groen genaamd.' De gemeente besloot dat de Schilderswijk 
de meeste prioriteit had, omdat dit deel van de wijk vanaf 1945 
al in verval was geraakt. De schilderswijk raakte in verval door de 
verdergaande verkrotting, hofjesbebouwing en er was sprake van 
kaalslag (Dolleman, et. all 1980). Het verval nam extra snel toe, 
omdat in 1952 al een saneringsnota werd afgegeven, waardoor 
bewoners hun woningen niet meer onderhielden. De woningen 
zouden tenslotte toch gesloopt worden (Dienst Stadsontwikkeling, 
1978b). De saneringsplannen werden steeds niet doorgezet en de 
Schilderswijk verkeerde bijna twintigjaar in deze vervallen situatie. 
De bewoners wilden maar al te graag dater iets gedaan zou worden 
aan deze slechte woon- en leefomstandigheden. Het plan 'Van Grijs 
naar Groen' bleek hier alien niet de beste oplossing voor te zijn. 
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afbeeldingen 
linksboven : kaart met Saneringsplannen van de Gemeente Den Haag. Bron: Freijser, 
1990 
linksonder: architect W.M. Dudok(rechts), ontwerper van het structuurplan voor 
Den Haag, ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag 1949 
rechts: originele structuurplan 1948 van W.M. Dudok voor Den Haag. Bron: 
Beeldbank Haags Gemeentearchief 
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VAN GRIJS NAAR GROEN 

Voor de omgeving random het Oranjeplein werd een plan 
gemaakt als reactie op de slechte woon- en leefomstandigheden 
in de voile wijk. Het verkeer nam snel toe en er was een groat 
tekort aan openbare ruimte. Van Grijs naar Groen is volgens de 
modernste stedebouwkundige inzichten van toen gepland. Voor 
de wijk betekende dat, het creeren van ideale buurten waar 
alle mogelijkheden aanwezig waren om comfortabel te wonen. 
Onder comfortabel wonen werd verstaan: 'ruime, zonnige 
flats rand uitgestrekt groene haven, met voldoende winkels en 
ambachtsbedrijven voor de dagelijkse benodigdheden' (Gemeente 
~-Gravenhage, 1968). 

Parkeren 
In het ontwerp voor de wijk werd ruimschoots aandacht besteed 
aan parkeergelegenheid. Op de plankaart is te zien dat op de 
hoek van iedere flat een apart blok voor parkeren werd ingericht. 
Bewoners moesten hier een parkeerplek huren. Bezoekers waren 
aangewezen op de parkeergelegenheden die zich op de daken van 
winkels en bedrijven bevonden of langs de boulevards afkomstig 
uit het plan van Dudak. 

Woningen 
In tegenstelling tot de arbeiders- en portiekwoningen, werd in 
dit plan gekozen voor een nieuw type woning. Woningen werden 
vervangen voor flats van ongeveer 12 tot 17 verdiepingen hoog. De 
2000 woningen moesten aan ongeveer 6000 bewoners onderdak 
bieden. De flats waren van onder naar boven op een andere 
wijze ingedeeld, waarbij de grotere woningen onder zaten en de 
vrijgezellenflats boven. Hoewel de gemeente nog niet precies wist 
voor wie er gebouwd werd, stand al wel vast dat het geen hele 
luxe flats zouden warden, omdat de woningen in eerste instantie 
betaalbaar moesten zijn voor iedereen. 
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afbee/dingen 
links: ontwerp voor een van de 
'huiskamers', het Oranjeplein {bewerkt). 
Detail uit de kaart op biz. 67. Bron: 
Gemeente 's-Gravenhage {1968) 
rechts : omslag plan Van Grijs naar 
Groen, impressie van de nieuwe 
Schilderswijk. Bron: Gemeente 
's-Gravenhage {1968) 

[63] 



Recreatie 
De ruimte rondom de flats werd ingericht met grote groene gazons, 
waarbij het kleinste perceel nog steeds 80 bij 100 meter was, wat 
neerkwam op bij 10m2 groen per persoon. Voetgangers zouden 
alle faciliteiten via loopbruggen kunnen bereiken, die op ongeveer 
zes meter hoogte boven het maaiveldniveau kwamen te liggen. 
De loopbruggen vertrokken vanuit de woningen en stonden in 
verbinding met de scholen, w inkels, bedrijven en parkeergarages. 
Men hoefde dus niet onnodig de straat op en bleven de 
groengebieden daardoor helemaal vrij om te sporten en te spelen. 

Winkels, bedrijven en kantoren 
Voor de winkels en kleinere ambachtelijke bedrijven die in de wijk 
waren gevestigd, werd een nieuwe ruimte ingericht ter grootte 
van 3500 m2. De winkels en bedrijven bedienden niet alleen de 
omwonenden, maar werd verondersteld dat het aanbod ru im 
voldoende was om ver daarbuiten oak bewoners te kunnen 
bedienen. Voor kantoren, groat- en tussenhandel werd een ruimte 
gereserveerd ter grootte van 3300 m2. De ruimte kon tevens als 
tijdelijke opvang dienen voor bedrijven die vanwege de sanering 
uit de wijk weg moesten. 

Scholen 
In het plan warden vier kleuterscholen opgenomen en een daarvan 
zou eventueel bestemd kunnen warden tot kinderdagverblijf. Voor 
het lager-, voortgezet- en nijverheidsonderwijs waren een aantal 
gebouwen bestemd en ruimte we rd vrij gehouden voor een sociaal 
centrum. 

Uitvoering 
Het plan zou gefaseerd uitgevoerd warden, zodra het goedgekeurd 
zou zijn met een looptijd van tien jaar. Door de vele saneringen die 
noodzakelijk waren om dit plan te realiseren werd met vertraging 
al rekening gehouden. In een korte folder, uitgegeven door de 
Gemeentelijk Dienst Stadsontwikkeling, lazen bewoners voor het 
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eerst wat er met hun wijk ging gebeuren. Het enige dat zij zagen, 
waren de vele impressies die in verre weg niet op de karakteristieken 
van de toenmalige Schilderswijk leken. Van de structuur van de wijk 
zou niets overblijven en stonden bewoners in een onzekere positie, 
zij wisten niet of ze ooit nag naar de wijk konden terugkeren. 

Reden genoeg voor de bewoners om de handen ineen te slaan en 
actie te voeren tegen deze rigoureuze plannen, met een succesvol 
resultaat van dien. De '444', (zie kaart bladzijde .. ) is het eerste 
stadsvernieuwingsproject in de Schilderswijk dat in samenwerking 
met bewoners en de architecten tot stand is gekomen, vanuit 
het plan 'Betaalbare Huren' (Gemeente 's-Gravenhage, 1985b). 
Bewoners waren er trots op dat dit plan eindelijk werd uitgevoerd, 
omdat eerder plannen door bewonersverzet naar de prullenbak 
werden verwezen. 

In 1942 werden de plannen van Dudak afgewezen, omdat hij 
teveel afweek van de door de gemeente gestelde richtlijnen. 
Dudak besteedde in veel uitbreidinsplannen meer aandacht aan de 
verkaveling van de woonwijken dan aan de vormgeving van straten 
en pleinen. Toen het oak Dudak niet lukte eind jaren vijftig tot een 
goed uitbreidingsplan te komen, besloot de gemeente niet langer 
uitbreidingsplannen door slecht een persoon te laten ontwerpen. 

afbeeldingen 
vlnr: lmpressie nieuwe situatie omgeving Oranjeplein in het plan Van Grijs naar 
Groen, Saneringsgebied omgeving Oranjeplein, Huidige situatie. Bron: Gemeente 
's-Gravenhage (1968) 
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DRIJI{ OP DE WI"JI{ 

De gemeente wilde het grondgebied waar nog steeds de tijdelijke 
school- en kindertuinen zich bevonden, bebouwen. De directeur 
van de Dienst Gemeentelijke School- en Kindertuintjes tekende 
protest aan tegen de bouw en maakte zich hard voor de kinderen 
in de wijk. Hij beargumenteerde dat: "het opheffen van deze 
tuinen een onvervangbare afbraak betekende, die veel schade zou 
toebrengen aan de vele volkskinderen in de wijk" (Pool, 2008). Hij 
betoogde dat "alleen de aanwezigheid van deze kindertuinen in 
de verpauperende stadswijk al een heel dankbaar middel was en 
nog enige verbetering kon beteken" (Pool, 2008). De protestactie 
van deze directeur heeft een positieve uitwerking gehad. De 
gemeenteraad besloot dat een deel van het terrein bebouwd zou 
warden en het deel van de school- en kindertuinen kon tot een 
stadsboerderij warden omgevormd (Pool, 2008). 

De stadsboerderij 'De Woelige Stal' werd in 1973 geopend (BUDVE, 
2010). Raadsleden pleitte in 1971 voor de aanleg van een wijkpark 
in Transvaal naast de stadsboerderij. Bewoners konden een park 
wel gebruiken ter compensatie van de vervuilde wijk. In 1981 lag 
er een uitgewerkt plan klaar, maar daar moest wel een hele buurt 
van ongeveer 400 woningen voor gesloopt worden (Pool, 2008). 
Een groot wijkpark zou meer openbare ruimte kunnen bieden en 
door nog enkele woningen terug te bouwen konden ook nieuwe 
woonmilieus aangetrokken worden (BUDVE, 2010). Bewoners 
konden weinig actie voeren tegen de sloopplannen, omdat het 
plan bij de gemeente al was vastgelegd. Bewoners hebben daarom 
de 'Belangengroep Wijkpark en middengebied Transvaal' opgericht 
om toch betrokken te kunnen blijven bij het project en enige 
invloed te kunnen uit oefenen. Als gevolg daarvan zou de sloop 
gefaseerd plaatsvinden, zodat bewoners de tijd kregen om een 
andere woning te vinden (BUDVE, 2010). 

inwoners 
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STRIJCTIJIJRVISIE SCHILDERSW-I~JI{ 

In de Schilderswijk zijn de woon- en leefomstandigheden erger 
geworden en bereikt de opstand van de bewoners een hoogtepunt. 
Bewoners hebben de gemeente zover gekregen dat hun acties 
daadwerkelijk in een daad omgezet warden. In 1975 - 1976 werd 
de eerste structuurschets voor de Schilderswijk gepresenteerd. Het 
doel van de structuurschets was om tot een samenhangend plan te 
komen in plaats van losse deelprojecten. De structuurschets werd 
gemaakt zonder enige inspraak van direct betrokkenen en werd het 
plan door de bewoners weer van de tafel geveegd. Zij eisten een 
nieuw plan, waarbij de bewoners ook inspraak kregen (Dolleman, 
et al. 1980). Er werd grondig onderzoek naar de aspecten van 
de woon- en leefomstandigheden gedaan en werden er van de 
33.000 inwoners een op de drie bewoners geinterviewd. In dit 
uitgebreide wijkonderzoek werden alle wensen en problemen van 
de bewoners meegenomen. Het effect was dater letterlijk voor de 
buurt gepland werd. Al snel blijkt dat de bewoners zo min mogelijk 
willen veranderen aan de bestaande structuur van de wijk. Zij 
wilden betaalbare huren en meer openbare ruimte in de wijk. 

Twee dikke boeken met daarin de problemen in de Schilderswijk 
warden gepresenteerd, een gedetailleerd gebruiksvriendelijk 
document, voorzien van fraaie illustraties en kaarten dat leesbaar 
is voor bewoners. "Er moest echt een structuurvisie komen, omdat 
dat steeds was mislukt," vertelt Gerard van Evert die van 1975-
1980 betrokken was bij de structuurvisie van de Schilderswijk. 
De structuurschets was allereerst nodig om de bewoners van 
de Schilderswijk duidelijkheid te verschaffen, want dat was 
precies hetgeen wat nooit gebeurde. Bewoners werden altijd 
volledig buiten planprocessen gelaten en nu voor het eerst in de 
geschiedenis warden zij nauw betrokken bij de planning. Bij de 
structuurschets waren niet alleen de gemeente en de bewoners 
betrokken, maar ook andere partijen zoals de woningcorporaties. 
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De Schilderswijk werd opgedeeld in tien delen en er werden tien 
projectgroepen gevormd, die ieder een wijk onder hun hoedde 
namen, te zien in de afbeelding. De projectengroepen bestonden 
uit wijkbewoners, waaronder de wijkvertegenwoordigers en 
gemeenteambtenaren. In de tweede overlegronde die in januari, 
februari en maart plaatsvond in 1978, werd er over het wonen 
gesproken, omdat dit de meeste prioriteit had. Tijdens de 
derde ronde kwamen de overige functies aanbod zoals winkels, 
bedrijven, verkeer, groen, scholen en overige voorzieningen (Dienst 
Stadsontwikkeling, 1978a). De hoofdlijnen van het plan zullen nu 
kort besproken worden. 

Won en 

Wonen was het meest gevoelige en moeilijkste onderwerp, de 
bewoners wilden namelijk geen verandering in de structuur. Een 
ding was zeker, het aantal woningen en de woningbezetting diende 
teruggedrongen te worden. De vernieuwing moest gefaseerd 
plaatsvinden, zodat de wijk zo leefbaar mogelijk zou blijven. 

De uitgangspunten waren: 
het creeren van een stedelijk woongebied voor de huidige 
bevolking: dus bouwen voor lagere inkomens 
het verbeteren van de relaties met omliggende functies 
het verbeteren van de woningen en het woonmilieu 
het herstellen van de woonfunctie: het plaatsen van 
nieuwbouw 

Winkels 
In de voorzieningenstructuur waren ook de nodige problemen 
ontstaan. Winkels waren slecht bereikbaar en er was sprake 
van parkeerproblemen. De bewoners hadden tevens andere 
koopgewoonten gekregen. Winkeleigenaren kregen te maken met 
een toenemende concurrentie vanuit winkels in de omliggende 
wijken en waren er veel cash- en carrybedrijven. Tot slot was sloop 
in veel gevallen noodzakelijk, omdat ook hier de kwaliteit van de 
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bebouwing gering was. Om de winkelvoorzieningen aan te pakken 
werd onderscheid gemaakt tussen buurtwinkels en wijkwinkels. 
Als doel werd gesteld dat er meer winkels geclusterd moesten 
worden. Door de werkgroep werden drie varianten bedacht die als 
uitgangspunt dienden: 

• 
spreiding van de winkels over versterkte buurtcentra 
concentratie wijkwinkels aan de Hoefkade 

• concentratie wijkwinkels bij het Hobbemaplein, waarbij de 
Kempstraat samengepakt kan worden met de Hobbemastraat 

afbeeldingen 
boven: het toenemende 
autoverkeer in de Schilderswijk. 
Bron: Dolleman, et. all (1980) 
rechts: verdeling van de 
Schilderswijk in projectgebieden. 
Bron: Dolleman, et. all (1980) 
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Bedrijven en kantoren 
Bij bedrijven en kantoren deden zich soortgelijke problemen 
voor. De kwaliteit van de bedrijfspanden was slecht en er werd 
gesproken over technische veroudering. Ook deze panden waren 
slecht bereikbaar en er was weinig parkeergelegenheid. De 
toenmalige structuur van de bedrijven beperkte de mogelijkheden 
om deze functie in de wijk te kunnen uitbreiden. Daarnaast konden 
ook niet alle bedrijven op dezelfde locatie gevestigd blijven, 
omdat ze te belastend waren voor het milieu en hinderlijk voor 
de woonomgeving. Vee( industrieterreinen waren toentertijd al 
volgebouwd, waardoor bedrijven uitweken naar de woonwijken. 
Tot slot kwam men tot de conclusie dat bedrijvigheid afnam. De 
volgende voorwaarden werden gesteld: 

• de combinatie van wonen en werken moet behouden blijven, 
omdat het een positieve invloed op de wijk heeft. 
de werkgelegenheid moet dus behouden blijven. 
veel bedrijven zijn gebonden aan de wijk, omdat ze veel 
afnemers hebben van mensen uit de wijk en de binnenstad 

Bedrijven werden getoetst aan de gestelde voorwaarden en aan 
de hand van de resultaten werd bepaald of het bedrijf wel of 
niet in de wijk kon blijven. Het valt op dat voor het eerst naar 
ruimte werd gezocht buiten de wijk. Het terrein van H.IJ.S.M. 
werd bestemd om de hinderende bedrijven te clusteren, omdat 
zich hier al bedrijvigheid bevond en de afstand groat was ten 
opzichte van de woningen (Dienst Stadsontwikkeling (1978b). De 
H.IJ.S.M. moest hiervoor uitgekocht warden, waar de gemeente 
uiteindelijk in slaagde. Kantoren waren niet meer nodig in de wijk. 
Voor nieuwe kantoren in Den Haag werden plannen gemaakt om 
deze te clusteren random Den Haag Hollands Spoor. Kantoren en 
instellingen moesten zichtbaarder warden en niet langerverscholen 
liggen in de wijk. Kleinschalige kantoorruimte kon eventueel in de 
Vaillantlaan, Hobbemastraat en Hoefkade warden ondergebracht. 
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Verkeer 
Het toenemende autoverkeer zorgde voor een van de grootste 
problemen in de wijk. Er waren veel onveilige situaties ontstaan, 
omdat de wijken niet waren ingericht om zoveel autoverkeer op 
te vangen. Het autogebruik moest beperkt warden en was het 
noodzakelijk dat er meer ruimte vrijgemaakt werd voor fietsers 
en voetgangers. In veel delen van de wijk werden straten smaller 
gemaakt voor de invoer van eenrichtingsverkeer. Uitgangspunten 
voor de verkeersstructuur waren: 

• 
• 

• 
• 

weinig verkeer in woongebieden 
onderscheid tussen hoofdroutes en buurtwegen 
ruimte voor fietsers, een a pa rte strook is hier niet voor nodig 
meer parkeerruimte rondom winkels en bedrijven 
het Oranjeplein dient bedient te warden met het openbaar 
vervoer 

Waar het autoverkeer de straat moest delen met de tram, was 
het noodzakelijk de wegen te verbreden. De wegen konden enkel 
breder gemaakt warden in combinatie met nieuwe woningbouw, 
waardoor de rooilijnen teruggeplaatst konden warden. 

afbee/dingen 
impressies van de nieuwe situatie in de Hoefkade en het bedrijventerrein. Bron : 
Dienst Stadsontwikkeling {1978a) 



Groen 
In de Schilderswijk was een groot tekort aan groen. Voor kinderen 
was er nauwelijks speelruimte in de vorm van trapveldjes of buurt
en wijkparken. Tot op heden werden kaalslagterreinen steeds 
ingericht als tijdelijke speelplaatsen of groengebieden, maar 
dergelijke plekken waren snel aan slijtage onderhevig. Het groen 
dat toen aanwezig was, was slecht ingericht en waren de enkele 
speelterreinen volledig vernield. De straat kon niet langer meer 
als speelplek worden gebruikt, doordat er veel auto's in de straat 
geparkeerd stonden of erdoorheen reden. 

Daarnaast waren er nog geen aparte plekken voor verschillende 
leeftijdsgroepen aanwezig, waardoor jonge kinderen door 
de oudere werden verdrukt. Voor de jongste kinderen waren 
speelvoorzieningen op blokniveau nodig en voorde oudere kinderen 
diende de hele buurt als speeldomein. Voor volwassen waren er 
te weinig wandel- of spelruimtes aanwezig, of een voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld een trimbaan. Voor bejaarden, die minder 
mobiel zijn, moesten er meer plekjes in en nabij de woning komen. 
Oplossingen die bedacht werden voor verschillende speelplekken: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

woonerven 
speelplekken 
trapveldjes en schoolpleinen 
speelplaatsen 
avontuurlijke speelplaatsen 
bouwspeelplaats 
en daarnaast nog: 
schooltuinen 
kinderboerderij 
buurtpark 
speelsporthal 
wijkpark 

"Er ontbrak we/ een 
vakman in het project1 

een goede professional. 
Maar de elite werd in 

die tijd afgeschoten1 dat 
wilden de bewoners 
juist niet. Nu zou je 

dus dat stukje ook mee 
moeten pakken. 11 

Gerard van Evert, 2010 
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In de plannen werd aandacht besteed aan de situering van 
voorzieningen rondom parken en pleinen. Voorzieningen zouden 
direct kunnen bijdragen aan een gewenste drukte in de openbare 
ruimte. Op de kruising van de Vaillantlaan en de Hobbemastraat 
was allereerst een groot wijkpark gepland. Tijdens de overleggen 
passeerde ook het kolenopslagterrein om hier een groot wijkpark 
te maken, maar uiteindelijk werd die plek toch bestemd voor de 
hinderende bedrijven. Bewoners beargumenteerden ook dat 
een park op die locatie veel te groot zou worden, waardoor een 
onveilige situatie kon ontstaan. Liever behield men de klassieke 
opzet van de kleinere parken en pleinen die door de wijk verspreid 
waren. 

Spoe\p\ek 

Trapveldj11 tn 

schootpleinen 

~ • I , 

Speelpluts 

Avontuuriijke 
1peetplaats 

Bouwsptelplaats 

Schoohuinen 

ZWAREW'c:; 

SLUIPROUT!r 

afbeeldingen 
lmpressies voor nieuwe buurtwegen 
en diverse speelpleinen. Bron: Dienst 
Stadsontwikkeling (1978a) 



Scholen 

De scholen in de wijk dienden ook vervangen te worden. Veel 
scholen beschikten over te weinig buitenruimte en waren te klein 
geworden. Er was een gebrek aan nevenruimten om er ook andere 
functies of activiteiten te laten plaatsvinden. De verspreiding 
van de scholen was niet gelijk verdeeld over de wijken. Veel 
gebieden waarin scholen waren gelegen, werden doorkruist 
door verkeersaders en wat onveilige situaties opleverde voor de 
kinderen. Veilige oversteekplaatsen zouden de scholen beter 
bereikbaar moeten maken voor voetgangers. 

In de nieuwe situatie werden scholen zoveel mogelijk verspreid 
over de wijk en gekoppeld aan voorzieningen ten behoeve van het 
draagvlak. Scholen zouden ook meer moeten samenwerken, zodat er 
een scholengemeenschap opgezet kon worden. In de Schilderswijk 
was op dat moment nog geen voortgezet onderwijs aanwezig, maar 
werd er geen geschikte locatie voor deze voorziening gevonden. 
Uiteindelijk werd alleen de LTS en huishoudschool samengevoegd 
in de voormalige ambachtsschool aan het Veluweplein. 

Voorzieningen 
Aan veel voorzieningen was een groot tekort in de wijk, zoals: 

tekort aan bejaarden- en verpleeghuizen 
tekort aan sporthallen 
behoefte aan sportterreinen 

• slechte accommodatie clubhuizen 
• gebrek aan opvangmogelijkheden voor jongeren 

slecht uitgeruste speelplaatsen I speelhonken 

De bereikbaarheid van voorzieningen werd verbeterd, zodat het 
veiliger voor de gebruikers zou worden. Er werd gedacht over 
de aanleg van sporthallen, sportterreinen, een centrum voor 
denk- en kleine binnensport en een bowlingcentrum. Daarnaast 
moest er ook ruimte zijn om activiteiten te kunnen ondernemen 
in organisatorisch of verenigingsverband. Daarvoor keek men 
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naar de bestaande voorzieningen en veren1gingen in de wijk, 
waarbij aansluiting gezocht werd. Op dat moment waren er al 
begeleiders van HAJA aanwezig op speelterreinen. Zij konden 
opnieuw ingezet worden en werd het speelterrein aangevuld met 
een recreatiehonk, zodat ook met slecht weer kinderen konden 
spelen. Voor de oudere kinderen werden clubhuizen bedacht, 
waar vrijwilligersveren igingen zoals C.J.V en After Eight activiteiten 
konden organiseren. Er moest een jongerencentrum komen ter 
grootte van 800m2, waar voor de begeleiding beroepskrachten 
werden ingezet. Volwassen konden meer ruimte krijgen voor 
activiteiten in hiervoor bestemde buurthuizen en voor bejaarden 
werden meer en betere verzorging- en verpleeghuizen gepland. 

"' . ~·. 
' } -· . .:"f 

HIERBIJ BELOOF IK 

DA.I \K ZA.L 

' 

I okt1egroep ruysdoels!roc 
afbee/ding 
Propaganda ten behoeve van bouwen voor de buurt. Bron: Dolleman, et. all, 1980 



STADSVERNIEIJW.ING "JAREN 80 
planning 1980 

De structuurschets voor de Schilderswijk diende als 
uitgangspunt voor de daadwerkelijke vernieuwing en voltrok 
het stadsvernieuwingsproces zich daarna in een hoog tempo. In 
ongeveer twintig jaar tijd werd de hele Schilderswijk vernieuwd 
en grote delen van Transvaal gerenoveerd. In Transvaal vonden in 
eerste instantie enkel renovaties plaats, omdat de kwaliteit van 
de woningen als gevolg van de Woningwet nog in een betere staat 
verkeerden. Voor Transvaal werd uiteindelijk de Structuurschets 
Transvaal opgesteld (BUDVE, 2010). In 2002 ging de herstructurering 
in Transvaal van start en in 2004 is een wijkplan opgesteld, voorzien 
van een bestemmingsplan. 
Veel van de bewoners waren inmiddels al uit de Schilderswijk 
verhuisd en werden de goedkope woningen overgenomen door 
immigranten. In de planvorming was weinig rekening gehouden 
met deze nieuwe bewoners. Het was Adri Duivesteijn die aan de 
bel trok en onder het motto van 'Stadsvernieuwing als culturele 
activiteit', wilde hij alleen nog veranderingen in de wijk die ook 
daadwerkelijk bij de wijk en de wooncultuur pasten. 

Adri Duivesteijn trad in 1980 als wethouder van Den Haag aan en 
was verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en stedelijke 
vernieuwing. Hij pleitte voor fatsoenlijke sociale woningbouw 
(PVDA, 2010). In de Schilderswijk kon voorkomen worden dat het 
plan 'Van Grijs naar Groen' uitgevoerd zou worden, maar Adri 
Duivesteijn betreurde het dat veel andere wijken in Den Haag al 
volgebouwd waren met eentonige betonnen woningen. Voor 
de vernieuwingsopgave in de Schilderswijk werden daarom veel 
verschillende architecten aangetrokken, waardoor de diversiteit 
aan woningtypen groot is geworden. Gerard van Evert vertelt dat 
iedere architect weer iets anders wilde en daardoor is een deel 
van de beoogde structuur uit de structuurschets niet volgens plan 
gerealiseerd. 
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Vervolg wijkpark 
In 1991 we rd allereerst een hectare ontwikkeld van het toekomstige 
wijkpark, maar de verloedering zette na de opening al snel in. 
Joke van den Boomen (2010) die toen nog in het niet gesloopte 
deel woonde in de Fronemanstraat - dat zou namelijk pas tien 
jaar later plaatsvinden - vertelt dat er niet goed was nagedacht 
over de vormgeving van het park. Het was niet uitnodigend voor 
kinderen en door een ongelukkige keuze voor beplanting hielden 
zich weer vele junks schuil in het park. Fraaie rozenstruiken waren 
bijvoorbeeld helemaal niet geschikt voor een dergelijke wijk, dat 
onmiddellijk weer werd vernield. Vaak stonden kinderen toe te 
kijken hoe drugsverslaafden een spuit aan het zetten waren en 
moesten ze oppassen voor de vele rondslingerende spuiten (Pool, 
2008). Daarnaast had de gemeente geen beheerders aangesteld 
voor het wijkpark, wat achteraf gezien een verkeerde keuze was. 

Het werd duide1lijk dat over het ontwerp van het resterende 
deel van het park zorgvuldig nagedacht moest worden en 
wijkbewoners werden hier nauw bij betrokken. "Er zijn ongeveer 
veertig inspraakavonden georganiseerd over de schets, het 
voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp met buurtbewoners, 
parkbeheerders, mensen van spelactiviteitenprogramma 
Haagse Hopjes en de beheerder van de kinderboerderij", vertelt 
landschapsarchitect Egbert Schuttert (Kei Kenniscentrum, 2010). 

Joke van den Boomen is bijvoorbeeld mee geweest naar de 
boomkwekerij, om ervoor te zorgen dat de juiste type beplanting in 
het wijkpark terecht zou komen. In het eerste deel van het w ijkpark 
zijn naderhand nog drie Urban Villa's gebouwd. In de tweede 
versie van het wijkpark werden twee woontorens gebouwd en 
beheerders aangewezen. De organisatie 'Haagse Hopjes', opgericht 
in 1997, kreeg een plek op het plein om speelgoed uit te lenen 
aan de kinderen. Veel immigranten kochten geen speelgoed voor 
hun kinderen. Uiteindelijk vervolgde de gemeente na het inzien 
van de plannen, de aanleg van het wijkpark in 1999 en werd het 
in 2005 geopend (BUDVE, 2010). Als gevolg van de aanleg van het 
wijkpark loopt de tramlijn naar de Paul Krugerlaan niet !anger meer 
over het Hobbemaplein, maar is deze verlegd naar de strookzone 
en slaat na het wijkpark af, de Paul Krugerlaan in. Joke van den 
Boomen vertelt dat het wijkpark het laatste onderdeel van de 
stadsvernieuwing zou zijn, maar uiteindelijk is het begin geweest 
voor de herstructureringsperiode in Transvaal. 

afbee/dingen 
onder: impressie van het diverse architectonische resu ltaat na de 
stadsvernieuwingsoperatie in Transvaal en Schilderswijk. Bron: Ruhe, 2010 
rechts: kunstprojectn in Transvaal door OpTrek. Bron: Pool, 2008 





De tussentijd 
Grote delen van de wijk Transvaal werden in 2002 dichtgetimmerd, 
maar de gemeente ging in 2007 - 2008 over tot grootschalige sloop. 
Tot op heden wordt er nog steeds gebouwd in Transvaal en er werd 
toen vanuit gegaan dat de grootschalige transformatie nag zekertot 
2014 zou voortzetten. Ruim zes jaar hebben grate delen van de wijk 
leeggestaan, voordat er daadwerkelijk werd afgebroken. Bewoners 
waren al uit hun woningen geplaatst, terwijl het leven in omliggende 
wijken verder ging. In de zogenaamde 'tussentijd', de langdurige 
fase tussen afbraak en nieuwbouw, heeft er een bijzondere vorm 
van tijdelijke stedelijke ontwikkeling plaatsgevonden. 

Kunstenaars Sabrina Lindemann en Annechien Meier vonden 
dat het fenomeen 'tussentijd' vele verschijnselen kende, 
die juist van betekenis zouden kunnen zijn voor stedelijke 
transformatieprocessen, maar dat deze kansen vaak onbenut 
bleven. Met diverse betrokkenen onderzochten zij daarom hoe 
de tussentijd - een fase die eigen potenties en kwaliteiten heeft 
- kon bijdragen aan stedelijke ontwikkelingen. Daartoe richtten 
zij het mobiel bureau 'OpTrek' op, een tijdelijke organisatie die 
kunstenaars uitnodigde om tijdelijke kunstprojecten in de wijk 
Transvaal te ontwikkelen met het doe11 de sociale en ruimtelijke 
veranderingen van deze wijk zichtbaar te maken, ter discussie te 
stellen en van commentaar te voorzien (Hotel Transvaal, 2009). 

In 2002 heeft mobiel bureau OpTrek zich in een slooppand in 
Transvaal gevestigd. vanuit deze uitvalsbasis zijn naderhand vele 
tijdelijke projecten ontstaan. Door middel van de projecten werd 
een 'vergrootglas' op de gebeurtenissen in de wijk, maar oak 
het achterliggende politieke beleid en persoonlijk verhalen van 
bewoners gezet, om de transformatie te onderzoeken (Lindemann, 
2010). 

Uiteindelijk waren het de ontwerpers Duzan Doepels en Jan 
Konings die het plan Hotel Transvaal bedacht hebben. OpTrek 
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heeft dit concept verder ontwikkeld en uiteindelijk het hotel voor 
1,5 jaar geexploiteerd. Het hotel bleek een groat succes. Het hotel 
was een katalysator voor nieuwe ideeen. Daarvoor heeft Sabrina 
Lindemann samen met Architectuurstudio Iris Schutten het 
Laboratorium voor de Tussentijd opgericht. In het Laboratorium 
voor de Tussentijd werden alternatieve concepten voor stedelijke 
gebieden in transformatie onderzocht en ontwikkeld vanuit diverse 
disciplines. 

Daar waar sloopwoningen leeg kwamen te staan werden door 
kunstenaars en lokale ondernemers hotelkamers ingericht waar 
gasten konden verblijven. Zadra de woning gesloopt of verkocht 
werd, verhuisde de kamer naar een volgend leegstaand pand, 
zodat het netwerk niet verbroken werd . De kamers varieerden van 
1 tot 5 sterren, zodat het voor een breed publiek mogelijk we rd om 
hier te kunnen overnachten. De talloze restaurantjes, kappers eh 
bakkers die Transvaal rijk is, functioneerden als de voorzieningen 
van het hotel. Dit kon mogelijk gemaakt warden, omdat het hotel 
samenwerkte met bewoners, buurtorganisaties en ondernemers 
uit de wijk. Bij de Turkse en Marokkaanse restaurants konden 
de gasten van het hotel ontbijten, dineren of hun lunch halen. 
Daarnaast was er de keuze uit verse bakkers, beautycentra, een 
ayurvedische massagesalon, bars met live muziek en internetcafes. 
Veel van deze winkels zijn zeven dagen in de week en 's avonds 
geopend, wat de levendigheid nag eens extra bevorderde. Door dit 
bijzondere karakter reden door de 'hotelgangen' bussen en trams. 
Hotel Transvaal was het grootste hotel van de wereld omdat de 
hele wijk Transvaal het hotel was. 

Zoals vermeld werden vanuit vele disciplines mensen betrokken 
bij het onderzoek van OpTrek en onderzochten oak zij welke 
bijdrage er geleverd kon warden aan toekomstige ontwikkelingen 
in de stedelijke ruimte . Kunstenaars waarmee werd samengewerkt, 
hadden veel affiniteit met het onderwerp stedelijke ontwikkeling 
en de sociaal maatschappelijke context. Veel kunstprojecten 



plattegrond Hotel Transvaal 
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hebben sociale contacten met en tussen de bewoners ge·initieerd, 
omdat deze voornamelijk in de openbare ruimte plaatsvonden en 
de bewoners dan ook het publiek waren . Ze werden ook veelvuldig 
bij de kunstprojecten betrokken . 

Uiteindelijk heeft Hotel Transvaal in 2008 haar deuren gesloten en 
is ook OpTrek de wijk uitgegaan, omdat de sloop nu daadwerkelijk 
inzette. De insteek van OpTrek was dan ook om projecten in de 
tussentijd te beginnen en de discussie over transformatieprocessen 
aan te wakkeren. Hotel Transvaal heeft nieuwe mogelijkheden 
getoond en in het bijzonder nieuwe inspiratie gewekt voor ideeen 
over de stad, buurt en identiteiten. 

afbee/dingen 
Kunstprojecten in Transvaal, 
een hotelkamer en de 
Moonrider (door de Japanse 
kunstenaar Tatsurou Bashi). 
Bron: Noteboom & Taal (2007) 



ANNO 2010 

Nadat de stadvernieuwing in de Schilderswijk grotendeels afgerond 
is en Transvaal nog vernieuwd wordt, komen er diverse sociale 
programma's voor de wijken. Het maatschappelijk middenveld, 
bestaande uit woningcorporaties, scholen, zorginstellingen en 
diverse andere stichtingen en verenigingen, wordt ingezet om de 
leefbaarheid in de wijken te bevorderen . De vele immigranten in de 
wijken moestengestimuleerdworden zich intezettenvoordewijk. De 
Vereniging van Eigenaren is bijvoorbeeld opgericht om particuliere 
eigenaren van panden te stimuleren deze te onderhouden door ze 
kennis bij te brengen op het gebied van financien . Een ander project 
in het kader van sociale verbetering is het project Pleinenlint dat in 
de Schilderswijk van start gegaan is. Het idee hierachter was dat 
pleinen als sociale hubs functioneerden, waardoor bewoners op 
een positieve manier be"invloed en gestimuleerd konden worden 
en daardoor sociale cohesie bevorderd werd. Met behulp van 
subsidie vanuit de overheid konden een pleinencamper en plein
animatoren gefinancierd worden, die als middelen dienden om de 
projecten te kunnen ondernemen (Transvaalkwartier, 2010). 

In het kader van de stadsvernieuwingen is ook het gebied van de 
groothandelsmarkt aangepakt dat zich ten zuiden van Transvaal 
bevond . De groothandelsmarkt is verplaatst richting Loosduinen en 
is ook hi er woningbouw voor in de plaats gekomen, zoals op de kaart 
goed is te zien . De nieuwe wijk, Groente- en Fruitmarkt, profiteert 
volledig mee van de voorzieningen in Transvaal en Schilderswijk. 
In de wijk zelf zijn nauwelijks dagelijkse voorzieningen te vinden, 
maar betreft het voornamelijk woningbouw. 
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MASTERPLAN LI~IN 11. 

De Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Den Haag heeft 
een stedenbouwkundige visie voor de tramlijn 11 zone opgesteld. 
In 2009 is het Masterplan Lijn 11 zone Transvaal en Regentesse 
Zuid gepresenteerd. Voor het eerst wordt een plan ontworpen dat 
zich specifiek op de strookzone concentreert. De gemeente wil op 
grater schaalniveau tramlijn 11 doortrekken van Scheveningen 
Haven, via station Hollands Spoor naar Rotterdam. Lijn 11 kan 
daardoor opgenomen worden in het netwerk van de Randstadrail. 

Al snel blijkt dat het gebied een invulling krijgt die niet alleen op de 
bewoners van Schilderswijk en Transvaal zijn gericht. lntegendeel, 
de functies die er moeten komen dienen een hoger schaalniveau, 
maar ook een ander publiek. Zo moet op de plek van het 
benzinestation en de Karwei een Multicultureel Vrijetijdscomplex 
komen, waar onder meer een hotel, grand cafe, congresruimtes 
en feestzalen kunnen komen. Het bedrijventerrein Uitenhage 
wordt vernieuwd en er verrijzen grote woontorens die uitkijken 
op de Loosduinsekade, waaronder ruimte is gereserveerd voor 
een sportschool, bedrijven en luxe winkels. Tot slot gaat ook 
de Haagse markt op de schop en wordt dit een deels overdekte 
markt met twee grote woontorens op de koppen (Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling, 2006, 2009). 

Het klinkt als een idealistisch plan, maar de bestaande kwaliteiten 
in wijk worden in dit plan verdrongen. Vanuit bewonersorganisaties 
en bewonersvergaderingen wordt veel weerstand gegeven op 
deze plannen. Veel bewoners zijn helemaal niet in staat om van 
de nieuwe voorzieningen gebruik te maken. Zoals het Bollywood 
Center dat er moet komen. Een center dat gericht is op de lndiase 
bevolkingsgroep, maar voor veel lndiase mensen is deze voorzienig 
te duur (Bewonersvergadering, 2009). Het plan is op dit moment 
van de baan geschoven. De kosten zijn hoog zijn vertelt Jan Hunck. 
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afbeelding 
lmpressie van het Masterplan 
lijn 11. Bron: Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling (2009) 
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Kaart van Transvaal en de Schilderswijk omstreeks 1940 met daarop de straten waar een deel van de oud bewoners heeft gewoond en geleefd. 
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De Schilderswijk daar ben ik geboren, 
Nu wil men er niets meer over horen, 

Als kind was het mijn wijk, 
Mijn al/es, Mijn koningrijk, 

Bij iedereen kon je binnen /open, 
De deur stond altijd voor je open, 

Wij wisten al/es van elkaar, 
Standen altijd voor iedereen klaar, 

Al waren we heel erg arm, 
Onze harten waren altijd warm, 

Daar wordt nu niet meer aan gedacht, 
Ertelt a/leen nog maar geld en macht, 

lk ben trots op mijn arme warme jeugd en /even, 
Het was een voorrecht het te be/even! 

Mevrouw Spaargaren 
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INLEIDING 

De zoektocht naar oud bewoners uit Transvaal en Schilderswijk en 
hun herinneringen uit de periode dat zij hier woonden, bleek niet 
moeilijk te zijn. Sterker nog uit allerlei hoeken van Nederland en 
zelfs buiten de grenzen van Nederland zochten bewoners contact 
naar aanleiding van de oproep in de Oud Hagenaar en Telegraaf. 
Een ding is zeker, het alledaagse leven van de oud bewoners in 
deze wijken leeft nog volop, zij het in herinneringen. De meeste 
bewoners zijn net voor of na de tweede wereldoorlog in een 
van de wijken komen te wonen en hebben hier veelat hun jeugd 
doorgebracht. Zodra ze gingen samenwonen of een betere woning 
konden krijgen verliet men de wijk. De meeste verhuizingen hebben 
dan ook twintig tot dertig jaar later plaatsgevonden, dat wil zeggen 
de leeftijd waarop men toen ging samenwonen, maar ook net 
voordat de grootschalige stadsvernieuwing plaatsvond. Een enkele 
bewoner kan op de dag van vandaag zijn of haar oude huis nog 
bezoeken, misschien nog de straat herkennen, maar de buurt ... nee 
die is vaak niet meer terug te herkennen na de stadsvernieuwing 
en de nieuwe bewoners die er nu wonen. In alle andere gevallen 
moeten bewoners hun geheugen raadplegen, omdat de woning, de 
straat of de hele buurt zoals vroeger niet meer bestaat. 

Veel bewoners van nu en andere betrokkenen bij de wijk kunnen 
zich maar nauwelijks voorstellen wat voor een leven zich al heeft 
afgespeeld in de wijken, het is dan ook nauwelijks meer zichtbaar. 
Gelukkig kan er een heel goed bee Id van het leven van toen warden 
geschetst met behulp van verhalen van oud bewoners. Het gaat 
hier niet enkel om verhalen van oud bewoners, zodra je ernaar 
vraagt. Oud bewoners proberen hun herinneringen en ervaringen 
een plek te geven en zoeken in veel gevallen naar een vorm om dit 
tot uiting te brengen en te delen. 
Een groot aantal oud bewoners hebben verhalen of gedichten 
geschreven, een hebben een website opgericht of uiten het 
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in kunst. Bijvoorbeeld Piet Boekestijn die een hele website vol 
herinneringen bijhoudt of mevrouw Spaargaren die een gedicht 
heeft geschreven. 

afbee/ding 
Meneer en mevrouw Spaargaren. Bron: Spaargaren, 2010 
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DE BEW.ONERS 
klassenverdeling vanaf 1940 

LEG ENDA 

rn Slechte buurt 

IOO"loo ~ Buurt met veel Joodse mensen 

l""Ylo ~ Wijken met veel ambtenaren I trambestuurders 

~ Mix ambtenaren en arbeiders 

[89] 

Transvaal en Schilderswijk stonden beter bekend als de 
arbeiderswijken van Den Haag. Veel bewoners woonden hier door 
omstandigheden, maar er waren ook vele anderen die daar naar 
wens woonden. De Schilderswijk was een echte arbeidersbuurt 
maar vormde geen eenheid, omdat je ook hier rangen en standen 
had. De buurt tussen de Vaillantlaan en de Parallelweg, was een 
zogenaamde betere buurt met veel postbodes, trambestuurders 
en lage ambtenaren, vertelt Dirk Ruifrok. Deze buurt hield zich 
niet op met bewoners uit onder andere de Hannemanstraat, Jan 
van Gooyenstraat en diverse andere straten tussen de Va illantlaan 
en de Koningstraat. Dat waren de straten die het midden van 
de Schilderswijk vormden en het midden was echt de slechtere 
buurt, vertelt Piet Privee. Stella Lens merkte ook, wanneer zij over 
de Hoefkade naar de markt liep en daarbij de betere wijk van de 
Schilderswijk passeerde, dat die buurt er verzorgder uit zag. 

Er woonden ook kleine middenstanders, handelaren, en 
kantoorpersoneel, de vader van Onno Kruller was archivaris, een 
bevriende buurman winkelbedrijfsleider, weer een ander zat in 
de handel. En dit was ook zichtbaar, vertelt hij, ten tijde van de 
verkiezingen door de verscheidenheid aan partijaffiches, waar die 
van de PvdA zeker niet overheersten. Door de gemiddeld lagere 
inkomens vielen asociale mensen wel wat meer op dan elders 
(veelal niet erger dan bv. de bovenburen die soms hun vuil in het 
verlengstuk van onze tuin achter de uitbouw loosden, dus 'uit het 
zicht' !), maar niet te vergelijken met de reputatie van bijvoorbeeld 
de buurt Om en Nabij, de 'beruchte' 'Boekhorststraat'. Wei was 
het zo, vertelt Onno Kruller, dat een deel van de omwonende 
ambachtsmensen de sociaal 'beter geachte' met een zekere 
terughoudendheid behandelden. 

afbeeldingen 
Hannemanstraat 1940 boven en de Koningstraat 1942 onder, de slechtere buurt in 
de Schilderswijk. Bron: Beeldbank Haags Gemeentearchief 



In de Transvaalwijk woonden veel ltaliaanse gezinnen. De mannen 
waren toentertijd naar Nederland gekomen om te werken aan de 
Afsluitdijk en na de voltooiing in Nederland gebleven. Zij werden 
dan terrazzowerker of begonnen een ijssalon. Piet Privee vertelt 
dater in zijn straat veel ltalianen waren, hun buren waren ltaliaans 
waar zij goed mee op konden schieten. Het woo rd inburgeren was 
nog niet uitgevonden en al les werd van elkaar geaccepteerd. De 
sfeer was gezellig en je voelde je verbonden met de wijk vertelt hij : 

11/k zelf ben in 1952 bij de Koopvaardij gaan werken en bij thuis 
komst was er toch die gezellige Transvaalbuurt met de marktdagen 
en ADO in het Zuiderpark en oak cafe Udine in de Kaapstraat, wat 
een stamcafe geworden was van de nazaten van de ltalianen die 
toch oak allemaal Transvalers waren." Piet Privee 

Riet van Leeuwen die op nummer 110 in de Hertzogstraat in 
Transvaal woonde, omschreef de wijk in die tijd als een zeer nette 
arbeidsbuurt: 

"De wijk was een nette arbeidersbuurt. Hij behoorde tot de 
woningbouwvereniging 'Verbetering Zij Ons Streven'. De bewoners 
waren overwegend Rooms katholiek, wij waren Protestants, maar 
ik kan met niet herinneren dat men daar moeilijk over deed." Riet 

van Leeuwen - Oud bewoonster Transvaal 1940-1949 

Meneer Ruitenburg vertelt echter dat een andere geloofovertuiging 
wel moeilijkheden met zich mee bracht. Hij was bijvoorbeeld 
katholiek en mocht niet met de protestantse kinderen spelen. 
Ondanks het homogene uiterlijk van de wijken kon de sfeer of 
de indruk die mensen van bepaalde straten hadden behoorlijk 
verschillen. Elly van der Meer woonde tussen de Kokstraat en de 
Reitzstraat aan de Paul Krugerlaan in Transvaal. Ze speelde altijd 
in de Reitzstraat, omdat de Kokstraat volgens haar moeder een 
mindere straat was. Per straat kon de sfeer dus heel erg verschillen 
en die indruk had ze zelf ook: 

[90) 

"Het was een arbeiderswijk waar het heel gezellig kon zijn. lk had 
de indruk dat de zijstraten wisselden van populatie, de ene straat 
werd bewoond door nette gezinnen en andere straten waren wat 
minder." Elly van der Meer- Oud bewoonster Transvaal 1963-1958 

Stella Lens heeft ervaren hoe het is om te wonen in zowel de 
Schilderswijk als de Transvaalbuurt. Net als vele andere bewoners 
heeft zij met plezier gewoond in beide wijken, maar ze merkt 
wel dat de sfeer verschilde tussen de wijken. Ze verhuisde van 
de Van Ravesteinstraat in de Schilderswijk naar de Reitzstraat in 
Transvaal. Transvaal was een veel nettere wijk, alles was er netjes 
en straten waren breder. Na de oorlog werd de Schilderswijk steeds 
gevarieerder qua bevolking en verpauperde het. Transvaal is nag 
lange tijd een hele nette wijk geweest, pas later verpauperde deze 
wijk, vertelt Stella Lens. 

In een zekere mate was er dus sprake van klassenonderscheid, in 
veel gevallen was dit zichtbaar zoals als eerder is gebleken, dat je 
de asociale kon herkennen, maar regelmatig werd men er ook op 
een andere wijze mee geconfronteerd. On no Kruller vertelt dat het 
anders zo sympathieke schoolhoofd de leerlingen meerdere keren 
liet weten, dat zij arbeiderskinderen niet moesten verwachten 
verder dan de ambachtsschool te komen (of meisjes verder dan de 
huishoudschool) of hoogstens bij uitzondering de MULO. Spoedig 
daarna vertelde hij daarentegen hoe zijn twee zonen aan de HBS 
studeerden. Oak zijn grootmoeder (die in een 'betere' buurt 
woondeL herinnerde zijn l:Jroer en hem er vaak aan dat zij alleen 
door moeilijke omstandigheden in een volksbuurt terecht gekomen 
waren, maar nooit vergeten moesten dat zij van aristocratische 
afkomst waren. Metals gevolg dat zijn oudere broer de eerste vier 
schooljaren ver buiten de buurt naar school ging. Tegen de tijd dat 
hijzelf naar school moest was dat door de jaren afgezwakt, zodat hij 
toen wel met enig voorbehoud naar een buurtschool mocht. 



Aan de andere kant werden er ook beperkingen opgelegd aan 
mensen die uit een zogenaamde 'betere' wijk kwamen. Meneer 
Ruitenburg vertelt dat er aan De La Reyweg een sportterrein was 
gelegen en lag daarmee op de grens van Transvaal. Hij verhuisde 
op een gegeven moment naar de overkant van De La Reyweg en 
woonde vanaf dat moment net buiten Transvaal. Hij vond het bizar 
dat, nu hij aan de overkant woonde, hij het sportterrein niet meer 
op mocht. Dan werd je gezien als iemand die uit een betere buurt 
kwam, en tot de rijken behoorden. 

afbeeldingen 
Links de Hoefkade 1926, boven de Hertzogstraat 1931 en onder de Parallelweg 
1930, de betere buurten in Schilderswijk en Transvaal. Bron: Beeldbank Haags 
Gemeentearchief 
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"Wat ik van deze tijd nog weet is dat het 
grootste probleem de woningnood was. 

Gelukkig hadden we benedenburen die zo 
vriendelijk waren om hun zolderkamer af 

te staan voor mijn broer en mij. Zij vonden 
het ongezond dat we met z'n vieren in een 

kamer moesten slapen." 

Lucy L' lstelle - oud bewoonster Schilderswijk en Transvaal 



W,ONEN EN VERHIJIZEN 

De woonkwaliteit was minimaal, met name in de 
Schilderswijk, die vrijwel volledig gebouwd is door particuliere 
bouwgrondmaatschappijen en nog voordat de Woningwet haar 
intrede maakte. Op het niveau van het blok of de straat verschilden 
de woningen van elkaar, omdat er zoveel verschillende particuliere 
investeerders mee gemoeid waren. Een voorbeeld was te vinden 
in de Delftselaan. Ten westen van de Delftselaan waren veel kleine 
slecht gebouwde woningen te vinden, terwijl panden ten oosten 
daarvan ruimer en van betere kwaliteit waren. Sommige woningen 
hadden portieken met aparte huisdeuren voor de hogere etages 
in plaats van een deur en eeh steile trap die door het huis liep tot 
aan de woning op de bovenste verdieping, vertelt Onno Kruller. 
Stella Lens woonde in een portiekwoning met maar een voordeur. 
Zij woonde op de tweede etage in de Van Ravesteinstraat en ze 
herinnert zich dat de bovenburen letterlijk door hun woning 
omhoog moesten, om de derde etage te bereiken. Gelukkig werd 
dit later bij hun in huis afgesloten . Voordeuren waren in eerste 
instantie niet vanzelfsprekend, meneer Leenheer vertelt dat de 
Paulus Potterstraat de eerste straat was die met voordeuren werd 
uitgevoerd. 

In 1903 is het woonblok in Transvaal gebouwd waarin Joke van 
den Boomen geboren is. Ze had er nog kunnen wonen, maar dit 
complex moest wijken voor een wijkpark, ze pleitte ervoor dat 
het later een studentencomplex moest worden. Het ging om het 
Fronemancomplex en Buitenhaag. Het zijn bijzondere woningen 
verteltze, omdat dat heteerste blokwas met een gemeenschappelijk 
binnentuin en ook de eerste sociale huurwoningen waren. Het 
waren kleine huizen waar wel zeven mensen in moesten wonen. 

Woningen ,in Transvaal waren daarentegen beter, omdat deze 
grotendeels na de intreding van de Woningwet werden gebouwd. 

[93] 

Muren werden bijvoorbeeld betegeld, maar er was nog steeds 
geen badkamer aanwezig. Tevens is de wijk ruimer in opzet dan de 
Schilderswijk. Nadat de oorlog voorbij was moesten veel woningen 
opgeknapt worden en vaak betekende dit al een hele verbetering 
ten opzichte van de woonsituatie van voor de oorlog. Riet van 
Leeuwen heeft in die jaren van opbouw een mooie tijd in haar 
leven beleefd. Na de oorlog, schrijft ze, werden alle kamers in de 
woningen voorzien van behang. Voor die tijd betekende dat een 
luxe. De woningnood in die tijd was hoog, zo hoog dat bewoners 
gebruik mochten maken van kamers bij de buren. 

Een opmerkelijk verschijnsel was, hoewel voor een arme wijk 
wellicht niet, dater hoekpanden in de wijk stonden waar bewoners 
de ramen weer hadden dichtgemetseld. Dit had te maken met het 
feit dater een soort luxebelasting we rd geheven op de aanwezigheid 
van meer ramen, nog afkomstig uit de Napoleontische periode 
schrijft Dick van der Klugt. Enerzijds moesten de woningen dus 
meer 'licht, lucht en ruimte' bieden, maar dit was in strijd met een 
be lasting die hier nog op geheven we rd. 

afbeeldingen 
Froneman complex, de eerste sociale huurwoningen en met gemeenschappelijke 
binnentuin. Bron: Beeldbank Haags Gemeentearchief 



Bewoners hadden niet veel keus waar zij wilden wonen en 
oak het verhuizen ging zo gemakkelijk nag niet. Waar de 
bewoners woonden en waarom zij in de wijk zijri gaan wonen 
had verschillende redenen. Allereerst werden er na de intreding 
van de Woningwet vele woningbouwverenigingen actief. Veel 
van deze woningbouwverenigingen waren gekoppeld aan een 
kerk of bepaalde religieuze stroming. Zo waren er christelijke, 
protestantse, katholieke en joodse woningbouwverenigingen . Op 
basis van je geloof kreeg je door de woningbouwvereniging een huis 
toegewezen . Wanneer je christen was bijvoorbeeld, dan kreeg je 
door een christelijke woningbouwvereniging een huis toegewezen . 
De straat waarin Piet Privee woonde, lag op de grens van twee 
parochies van de katholieke kerk. Een kerk in de Brandstraat en een 
op de Hoefkade, de Bockstraat. De meeste kinderen gingen dan 
naar de katholieke scholen in Kritzingerstraat en de Brandstraat. 
Daarnaast kregen mensen die een vak beheersten, oak nag eens 
voorrang op een woning, verteld meneer Leenheer. 

Jos van den Berg (2006) beschrijft in zijn boek dat je de 
verschillende woningbouwverenigingen oak aan het typen 
woningen kon herkennen. In de straat waar hij woonde, de lste 
Pieterburgerstraat, was enige 'rivaliteit' te bespeuren. De oneven 
zijde behoorde tot De Goede Woning en hadden deze woningen 
een iets chiquere uitstraling dan de woningen aan de even zijde, 
die in het bezit waren van Patrimonium (van den Berg, 2006). De 
meeste woningen uit die tijd waren voorzien van kleine tuinen, maar 
waren er ook woningbouwverenigingen waarbij de woningblokken 
voorzien waren van gemeenschappelijke binnentuinen. Voortuinen 
daarentegen waren nag niet zo gebruikelijk en viel dat oak op, 
vertelt mevrouw van Steenbeek. De Bloemfonteinstraat was een 
straat waar de huizen wel voortuinen hadden. 

Ook kon je oak aan een woning komen via je werkgever. Werkgevers 
hadden een aantal woning en in hun bezit in bepaaldewijken. Meneer 
Ruitenburg kon aan een huis komen via de Shell waar hij werkzaam 
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#Er waren in onze straat verschil/ende typen 
huizen. lk herinner me ze nog heel goed. Bij 

ons achter waren er benedenhuizen met 
ieder een tuintje, in het midden was een 

grote gemeenschappe/ijke tuin met een groot 
Christusbeeld. Het was niet overal zo. Er waren in 

Transvaal verschillende woningbouwverenigingen." 

Riet van Leeuwen - Oud bewoonster Transvaal 1940-1949 

afbeeldingen 
Links: Bloemfonteinstraat met rechts de voortu inen . Rechts: Wethouder P. Vink reikt 
de sleutel van de laatst opgeleverde woning van een nieuwbouw-en renovatieproject 
van de Christelijke Woningbouwvereniging 'Patrimonium', Durbanstraat nr. 6, uit 
aan mevrouw A. Kolthof-Schuem ie. Bro n: Beeldbank Haags Gemeentearchief 



was, je had het dus niet voor het uitzoeken. Zodra je onroerend 
goed in je bezit had, betekende dat een bepaalde machtspositie. 
De vele arme bewoners die daarentegen opzoek waren naar een 
woning moesten tevreden zijn met a lies wat zij konden krijgen. Het 
aantal verhuizingen in die tijd hoog. Veel bewoners die het zich 
konden veroorloven stonden op een wachtlijst voor een woning in 
een andere 'betere' wijk. De ouders van Onno Kruller bijvoorbeeld, 
maar door het uitbreken van de oorlog besloten zij niet te riskeren 
dat daar ooit iets van zou komen en accepteerden toen het aanbod 
in de Netscherstraat in de Schilderswijk. 

Ondanks de moeilijkheid van het wonen, was het wel kenmerkend 
voor de Schilderswijk dater vele grote families bij elkaar in de buurt 
woonden. De familie van Dirk Ruijfrok woonde bijvoorbeeld in een 
straal van 500 meter bij elkaar. In De David Blessstraat woonden 
twee ooms en tantes en in Stortenbekerstraat, Van Ostadestraat, 
Trooststraat, Van Der Vennstraat en De Joris van der Hagenstraat, 
woonde familie . 
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WONINGIOU~ 

WonlnaboUW ~~ 
R.K. WonlfllboltWWl'ellfal"I "llerbetertna rljn on• 
stl'Mn'. 
Ala. Colp. WDnfnperaenfllnl 
WOnlAPfidltl"8 ~Wm' 
Ver. VDo VollcshulMstfn.I~' 
Wonl~na.....,~ 
Won "lbOUWW1811fal"8 'Die Haabe'. 
Wonlnsbouwvenmlall.W 'DeGoede Wonrna CSc:heY11-
111n&enY 
Wont~'MllCl\bnath lriet' 
wonlncb011wveten11fnl 'Openllear 11e1ana· 
Wonlnabo11WV8teni81na 'Volllsl:lel•"I' 
CoOp, W~uwvetanlakll 'luctDret lrt'M!IP" 
~'Pltrimonlutn'(L) 
WOlll~llna 'Onie Hufp Is ln de Naam de 
Heman' 
WonlnabouWvetenillnc 'De Goede won1,.1(L) 
Wonqbouwvel'W1lglna. 'Ons Huls' 
Co6p. WonlnatJouwverenllinB 'T.O.N.l.D.0.' 
WOnlnpttchtfnl 'Ons Belafll' 
Venlnlalnl van TraMpersoneel voar VOlkShutMStlng 
l.oosduln&ehe Wbnlf1Cbouwveren1&lnt IL) 



Verhuizen 
Het zoeken naar een woning was niet gemakkelijk. Daarnaast was 
verhuizen niet voor iedereen weggelegd, terwijl veel bewoners dat 
wel graag wilden. Het valt op dat het aantal verhuizingen in die tijd 
wel hoog was, zoals op de kaarten is af te lezen. Sommige bewoners 
zijn regelmatig binnen dezelfde straat verhuisd of binnen hetzelfde 
blok. Verhuizen kon namelijk verschillende redenen hebben in die 
tijd. 

Allereerst had je bewoners die het zich konden veroorloven om te 
verhuizen en uit de wijk weg wilden. Soms omdat de buurt een 
slechte reputatie had, zoals bij de Van Ravesteinstraat, vertelt 
Stella Lens, maar ook omdat de huizen te klein waren of men 
ging samenwonen. In die tijd waren veel huisjesmelkers actief en 
woonden er in het merendeel van de woningen, teveel mensen. 
Voor veel bewoners ging er een nieuwe wereld open op het 
moment dat zij verhuisden, maar dat was ook niet verwonderlijk 
gezien de slechte woonsituatie waarin zij verkeerden . Riet van 
Leeuwen verhuisde na negen jaar in Transvaal te hebben gewoond 
naar de nieuwe wijk Moerwijk: 

"In 1949 werden in de wijk Moerwijk nieuwe huizen gebouwd. 
Wij waren een van de eersten die zo'n huis kregen. Op school 
raakte ik er niet over uitgepraat. Een prachtige Bruynzeel keuken 
en een douche, onge/ofe/ijk." Riet van Leeuwen - Oud bewoonster 
Transvaal 1940-1949 

Daarnaast verhuisde men, omdat je dan een paar weken gratis 
wonen kreeg aangeboden. Dit gold vaak voor de bewoners die van 
een uitkering leefden omdat ze gescheiden waren bijvoorbeeld. 
Dirk Ruijfrok is daardoor regelmatig verhuisd : 

"lk heb vanaf mijn geboorte in 1932 tot 1953 in de Schilderswijk 
gewoond op diverse adressen in de Van der Vennestraat, 
Vaillantlaan, Storttenbekerstraat en de Joris van der Hagenstraat. 
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Mijn moeder is gescheiden voordat ik werd geboren en zij kreeg 
dus een uitkering van maatschappe/ijk hulpbetoon. Oat betekende 
onder andere dat zij vaak verhuisde, want dan kreeg ze weer een 
paar weken gratis wonen aangeboden. "Dirk Ruifrok- Oud bewoner 
Schilderswijk 1932-1953 

Meneer Ruitenburg is zelfs drie keer verhuisd in de Kritzingerstraat 
en in totaal vijf lkeer in Transvaal, om steeds op een maand huur te 
besparen en bovendien mocht men gratis behang voor de woning 
uitzoeken. Daarnaast blijkt dat men er qua woning vermoedelijk 
niet op vooruit ging en juist in een van de slechtere woningen 
terecht kwam. Net na de oorlog was er sprake van veel leegstand 
in de middenstandwoningen en in de allergoedkoopste woningen, 
met huren beneden de 208 gulden per jaar die in een slechte 
staat verkeerden. Door de leegstand probeerden woningbureaus 
van alles te verzinnen om ervoor te zorgen dat er toch mensen 
in de woningen gingen wonen. Daartoe werd bijvoorbeeld een 
maand gratis wonen aangeboden, de eerste maand hoefde men 
dan geen huur te betalen en mochten bewoners ook gratis behang 
uitzoeken (Freijser, 1990). Zowel de armste bewoners waren 
hiermee geholpen als de woningbouwverenigingen zelf. Zelfs de 
aller slechtste woningen bleven bewoond en werden op die manier 
weer voorzien van behang. In 1935 bereikte deze leegstand het 
aantal van 10000 woningen, doordat het aanbod absoluut niet 
aansloot op de vraag en streefde de gemeente naar de bouw van 
meer goedkope arbeiderswoningen en het tegenhouden van de 
bouw van middenstandswoningen (Freijser, 1990). 

Ook kwamen er regelmatig een soort controleurs over de vloer op 
het moment dat je wilde verhuizen. Zij keken dan met wat voor 
een gezin ze te maken hadden en hoe een gezin erbij zat en uit het 
verhaal van Lucy L'lstelle blijkt wel dat je je goed moest gedragen 
om voor een huis in aanmerking te komen . 



" lk weet nog dat ik uit school kwam, de trap opstormend met de 
voor mij spannende mededeling dat ik schurft had. De meAeer 
van de huizen zat in de kamer en keek mijn moeder lachend aan 
toen ze me berispte met de woorden" dat heet geen schurft,maar 
scabies". Jk zal dit nooit vergeten want ik schaamde me en was 
bang dat ik niet netjes genoeg was en we nu misschien geen ander 
huis kregen. Maar we kregen een hele 2e etage plus een zolder met 
kamer aangeboden op de Paul Krugerlaan 222.Dat was in 1952. 
Een uitgesproken luxe was dat,mijn broer kreeg de zolderkamer en 
ik kreeg het kabinetje aan de voorkant, EEN EIGEN RUIMTE!" Lucy 
L'lstelle 

De meeste bewoners verhuisden na 1950, voor die tijd was er 
weinig verandering in Transvaal vertelt Piet Boekenstijn. Je had 
toen te maken met een natuurlijk leegloop van de wijk en omdat 
de wijk zo vol was konden kinderen die het huis uit wilden gaan 
geen woning in de wijk vinden. De oudere generatie bleef hangen 
totdat zij stierven. In beide wijken kwamen geen jongeren van deze 
generatie meer te wonen. Nadat de jongeren weg waren getrokken 
en de ouderen ook langzaam uit de wijk verdwenen kwamen de 
buitenlanders hier te wonen. 
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"Vanaf mijn geboorte heb ik gewoond in de 2e en le 
Pieterburgerstraat. Toen ik 25 jaar werd ben ik weg 
gegaan uit de Transvaal. Mijn ouders hebben nog 

lange tijd in het Transvaalkwartier gewoond." 

Ab Kettenis - Oud bewoner Transvaal 1940-1965 
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BI~JZONDERE IJIT JES 

De boodschappen werden gedaan bij de vele kleine buurtwinkels. 
Pas na de oorlog werden er volgens Dick van der Klugt vele 
supermarkten geopend. Veel oud bewoners kunnen nog precies 
a lie winkeltjes opnoemen die bij hun in de straat gevestigd waren. 
Het :betroffen veelal specifieke winkels. Een van de oud bewoners, 
Dick van der Klugt kan een zeer nauwkeurige beschrijving geven van 
alle winkeltjes die in de straten zaten, waar hij in heeft gewoond. 
De eerste straat waarin hij woonde was de 's-Gravenzandelaan: 

"Alfereerst de 's-Gravenzandelaan. (...) vanaf de brug gelopen 
aan de oneven zijde: sigarenboer, drogist, melkwinkel Verkaaik, 
stofferderij, kruidenier De Sperwer, fietsenmaker, bakker Hus, 
groenteboer en sigarenwinkel van der Geld. En dan was er oak nag 
een huisartsenpraktijk. Aan de even zijde: cafe Jan Storm, kruidenier, 
sigarenwinkel, kruidenier, slagerij, patissier De Hue, Kapper Jan de 
Bruin, schoenmaker, cafe Paardje Hop, een patatzaak, drukkerij Van 
der Nat, kruidenier Nobel (oak we/ bekend als Tako), stalling voor 
karren en daar achter een koekjesbakker, die op de markt stand, 
(in de jaren vijftig werd dit een groothandel in lampenonderdelen, 

V.P.I.), een bibliotheek annex papeterie, en tot slot nag een 
melkwinkel/kruidenier Kunz. Al die mensen en gezinnen hadden er 
dus een boterham aan, wellicht karig belegd, maar toch." Dick van 
der Klugt - Oud bewoner Schilderswijk 1940 -1968 

Maar het waren eveneens winkels die een bijzondere betekenis 
hadden. Zo waren er winkels die fietsen verhuurden. Oat was een 
luxe als je op zondag een fiets mocht huren met luchtbanden in 
plaats van fietsen op je eigen fiets met houten wielen, als je die 
al had. Voor Ab Kettenis waren de winkels van De Gruyter op het 
Hobbemaplein en later in de Terletstraat heel bijzonder: 

"Elke week was het weer spannend wat er in het zakje van het 
snoepje van de week zat. Stand daar we/ altijd fang in de rij, maar 
er was van al/es te zien. Mooie tegels aan de muur, ik herinner me 
prachtige spiegels en koffiebussen." 
Ab Kettenis - Oud bewoner Transvaal 1940-1965 

De kleine woningen in de Schilderswijk en Transvaalbuurt waren 
toen nog niet voorzien van warm water en werd water verwarmd 
boven het vuur. Maar in sommige gevallen had men grote 
hoeveelheden warm water nodig, voor het wassen van kleding of de 



gezinsleden een maal per week in bad te kunnen laten gaan. Deze 
grate hoeveelheden warm water kon men op diverse plekken in de 
wijk bij de waterstol<erij halen, in veel gevallen een gecombineerde 
winkel die ook kolen verkocht om te stoken. Pas later werden er 
badhuizen gebouwd. Dick van der Klugt uit de Schilderswijk kreeg 
pas in 1969 een eigen douche in huis, tot die tijd ging hij een 
maal in de week naar het badhuis in de Jan van Gojenstraat in de 
Schilderswijk. In Transvaal werd in de Spionkopstraat een badhuis 
gebouw waar veel bewoners eenmaal in de week naar toe mochten 
toen ze wat ouder waren. Kleine kinderen konden gemakkelijk 
in een wasteil gewassen warden. Maar er waren ook nog andere 
mogelijkheden, zoals douchen in de bakkerij . Dat deed mevrouw 
Steenbeek regelmatig, in de personeelsdouches. 

Bakkerij Steenbeek, gevestigd in de Boerenstraat op nummer 67, 
was een hele bekende en grate bakkerij die in Transvaal gevestigd 
was, met name tijdens de oorlog nam de bakkerij een belangrijke 
positie in, vertelt mevrouw Steenbeek. Veel kinderen uit de buurt 
konden hier nog stiekem iets komen eten, want er mocht eigenlijk 
alleen nog maar voor de Duisters brood gebakken warden. Na de 
oorlog werden hier ook regelmatig pannenkoeken gebakken, waar 
a lie kinderen uit de buurt voor uitgenodigd waren. Haar opa was de 

eigenaar, meneer Steenbeek. De bakkerij leverde met bakfietsen 
brood aan bewoners, maar ook aan winkels in de Vaillantlaan in de 
Schilderswijk, het was een soort hoofdfi liaal. Het is mooi om te zien 
hoe mevrouw Steenbeek een verhaal vertelt vanuit het perspectief 
van de bakkerij en dat Ab Kettenis een van de 'kwajongens' was die 
het als een sport zag om uit de tonnen achter de bakkerij honing en 
andere lekkernijen te 'pikken'. Hij heeft vaak moeten hollen, omdat 
het personeel van de bakkerij weer eens achter hem aan zat, maar 
ze kregen hem niet te pakken. De bakkerij groeide in de jaren zestig 
uit tot een bedrijf dat ook tot ver buiten de wijken afnemers had en 
ze leverden aan grate bedrijven en instell ingen. De bakkerij kreeg 
een steeds grater afzetgebied en functioneerde op het niveau van 
de stad. 

afbee/dingen 
vlnr: De Gruyter in de Weimarstraat 1949, Waterstokerij in de Hetzogstraat 1934, 
voorzieningen 's-Gravenzandelaan 1930, Badhuis Spionkopstraat 1920, Bakkerij 
Steenbeek in de Boerenst raat 1987. Bron: Bee/dbank Haags Gemeentearchief 





Weinig bewoners gingen naar het stadscentrum toe voor hun 
dagelijkse boodschappen. Als men naar het centrum toe ging dan 
was dit bedoeld om hier een speciale activiteit te ondernemen, 
zoals Stella Lens dat wel eens deed. Maar zij woonde dan ook 
in de Schilderswijk, wat dichterbij het centrum is gelegen dan 
bewoners die vanuit Transvaal moeten komen. Zij bezocht 
bijvoorbeeld regelmatig de bioscoop die aan het eind van de 
Koningstraat was gelegen, net over de brug van de gracht en iedere 
woensdagmiddag ging zij naar de bibliotheek die in de Torenstraat 
(centrum) was gelegen. Daarnaast waren in de wijken niet veel van 
deze bovenwijkse voorzieningen te vinden. Het is wel bekend dat 
er in een voormalige moskee in de Schilderswijk een bioscoop zat 
en ook aan de Loosduinskade aan het einde van de Paul Krugerlaan 
was een bioscoop, Capitol. 

De kleine winkels zaten door de wijken heen verspreid, maar er 
waren ook al echte winkelstraten, waarvan vele er nu nog steeds 
zijn. Vanaf het begin af aan was de Paul Krugerlaan al een drukke 
winkelstraat vertelt Riet van Leeuwen, het was er gezellig en je had 
er veel bovenhuizen. Meneer Roos bezocht ook regelmatige de 
gezellige Paul Krugerlaan, hij huurde hier vaak een fiets en leerde 
zichzelf dan fietsen. Tevens was ook de Kempstraat in Transvaal 
een winkelstraat en dat is nu minder het geval. In de Schilderswijk 
was de Hoefkade tot aan de Van Ravesteinstraat een zeer drukke 
winkelstraat, maar aan de andere kant, in Transvaal, was het 
minder druk. De kant van de Hoefkade in Transvaal bestond uit 
mooie huizen, maar geen winkels. Nu is dat niet veel anders, op 
enkele kleine ondernemingen na. Tevens was de Koningstraat in de 
Schilderswijk een enorme winkelstraat zegt Stella Lens en ook dat 
is nu nog steeds het geval. 

afbeelding 
Bioscoop Capitol op de kruising Loosduinsekade en De La Reyweg 1966. Bron: 
Beeldbank Haags Gemeentearchief 
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"Toendertijd waren er heel veel verschillende 
bedrijfjes, kruideniers, winke/tjes en woningen. Ze 
zaten door de hele wijk heen. Zoals de houtfabriek 

en waterstokerij. Je kon er echt al/es kopen en je 
hoefde dus niet de wijk uit. Van kleding tot schoenen, 

babykleren etc. Nu zit er nog ergens aan het 
Hobbemaplein een babywinkel, de enige ongeveer. 
De Paul Krugerlaan was echt befaamd om de mooi 

eta/ages, vooral rond de tijd van Sinterklaas en Kerst 
kwamen mensen echt van ver om dit te bekijken." 

Joke van den Boo men - inwoner Transvaal 



Markt 
De markt was voor de oud bewoners een levendige plek, een 
plek waar altijd wel iets te beleven was. De markt die er toen drie 
dagen per week stond, had nog geen vaste kramen, maar linnen 
oprolbare schermen en langs de spoorlijnen stonden een paar vaste 
gebouwtjes. Nu staan ervaste kramen op de markt, vertelt Joke van 
den Boomen, maar vroeger werden de waren en goederen naar 
een pakhuis gebracht en opgeslagen. Het terrein we rd toen dubbel 
gebruikt, voor kermis of muziekcorpsen en optredens. Tevens werd 
het domein van de markt na sluitingstijd of buiten markttijden 
weer het speeldomein van kinderen uit de buurt. 

Mevrouw Steenbeek vertelt dat het gedeelte van Transvaal dat aan 
de markt was gelegen, als opslag diende voor de markt. Een groot 
deel van deze wijk bestond namelijk uit pakhuizen, waar spullen 
opgeslagen konden worden en de bovenste verdiepingen bewoond 
werden. De familie Steenbeek bijvoorbeeld, bezat bijna de halve 
Boerenstraat, die uitkwam op de Haagse Markt. Vanuit de bakkerij 
op de hoek van de Boerenstraat en de Bloemfonteinstraat breidde 
het pand zich steeds verder uit de straat in. In deze straat bevonden 
zich veel pakhuizen en verhuurden ze die aan de markteigenaren, 
maar ook aan postbedrijven die hier hun postkarren opsloegen. 
Pas later heeft de familie Steenbeek de muren opengebroken 
en er woningen van gemaakt en de markt kreeg toen eigen 
opslagcontainers. 

Het was altijd druk op de markt en Dick van der Klugt vertelt dat 
mensen uit alle delen van de stad hiernaar toe kwamen. Maar 
vertelt hij, door een toename van gemotoriseerd autoverkeer 
in de jaren zestig werd dat best een moeilijke zaak, wat tot 
parkeerexcessen leidde en er kwamen parkeermeters. De markt 
was toen al de grootste van Europa. Een bezoekje aan de markt 
had verschillende doeleinden. Sommige bewoners gingen er na 
school heen om te kijken naar de vele activiteiten die plaatsvonden 
of hielpen ze een handje mee. Dick van der Klugt heeft op de 
markt menig spijbeluurtje van school door gebracht en zich in de 
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bananenverkoop gestort als hulp van Otten. De markt werd toen 
voornamelijk beheerst door de familie Otten en de familie Simonis, 
dit waren respectievelijk fruit- en visverkopers. Anderen deden hier 
ook regelmatig hun boodschappen, maar voor sommigen was het 
een uitje waar je in de zomervakantie heen ging of in het weekend. 
Elly van der Meer liep bijvoorbeeld tijdens de schoolvakanties een 
of twee keer per week met haar moeder naar de markt, dat was 
echt een uitje voor haar. Het aanbod op de markt was vroeger heel 
divers, je had veel verschillende spullen en was er op vrijdagochtend 
een antiekmarkt, vertelt Stella Lens. 

"De markt was levendig en er bestond een grote 
diversiteit aan producten. Door de komst van 

de al/ochtonen veranderde de markt echter we/ 
van karakter. De vis en fr:uit handel werd steeds 

dominanter en ook kleding enzovoorts, voerde de 
boventoon." 

Elly van der Meer - Oud bewoner Transvaal 



"Na schoo/tijd ging ik vaak naar de markt 
aan de Herman Costerstraat. Kopen deed 
je niet, maar kijken naar de standwerkers 

die hun waar probeerden te verkopen, 
dat was al een theatervoorstelling op 

zich." 

Ab Kettenis -Oud bewoner Transvaal 1940-1965 

afbeeldingen 
Links: de Haagse markt in de jaren 40-60. Bron: Schilderswijk Hyves. Rechts: 
Haagse markt 1976. Bron: Beeldbank Haags Gemeentearchief 



LI'"JN ].l ZONE 

Oud bewoners bevestigen dat de strookzone tussen 1940 en 1970 
nauwelijks is veranderd en de bewoners hebben dat ook zo ervaren, 
zoals Jaap en Eta van Onselen: 
"De ruimte waar tramlijn 11 over rijdt: van staffon Hollands Spoor 

naar Scheveningen: deze is mijn inziens nooit veranderd. " 

De hoofdzakelijke faciliteiten die er lagen waren het 
kolenopslagterrein, de school- kindertuinen, het Hobbemaplein, 
de Haagse Markt en de school- kindertuinen. De meeste bewoners 
kennen de strookzone van de bezoekjes die zij brachten aan de 
Haagse Markt of bij het Hobbemaplein opstapten op tram 11 en 
in het weekend naar Scheveningen gingen. Het Hobbemaplein was 
bij bewoners voora'I bekend om de ltaliaanse ijswinkel, waar bij een 
dagje uit een ijsje gehaald mocht warden . Niet alleen de ijssalon, 
maar ook de patatboer Tieleman stond bekend en is deze tot op de 
dag van vandaag nog steeds een bekende naam in de wijken. 

Het kolenopslagterrein was een terrein waar je officieel niet mocht 
komen, maar voor de meeste mannelijke oud bewoners was het 
juist spannend om hier een kijkje te nemen. De tramlijn 11 zorgde 
altijd voor vermaak, want er was veel te zien en als kind was dit een 
interessante verblijfsruimte. N.aast de passagierstram reed er toen 
ook nog een stoomtrein, wat voor veel activiteit zorgde ter hoogte 
van de l<olenoverslag waar zich tevens een rangeerterrein bevond. 
"Voon:s was er langs de Monstersestraat, eigenlijk precies tussen 
Transvaal en Schilderswijk een kolenoverslag. Op dat terrein 

afbee/dingen 
vlnr: Schooltuinen 1935, Trein/tram loads 1969, Schooltuinen 1946, marktrerrein, 
Trein en tram 1973, Uitzicht op kolenopslagplaatsen 1976, Hobbemaplein 1954, 
Tankstation 1980. Bron: Beeldbank Haags Gemeentearchief 
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"Dagjes-uit naar Meijendel, 
Clingendael, Duinrell en 

(natuurlijk) naar het strand 
van Scheveningen. Met /ijn 
11 en het liefst in een open 

tram en onderweg naar 
huis een zak patat met of 
een ijsje bij Tieleman op 

het Hobbemaplein. Het was 
slagroom op de taart!!! Met 

vader en moeder op vakantie: 
het was een feest!" 

Jaap en Eta van Onselen - oud bewoners 
Transvaal 

zaten een aantal kolen(groot)handels. ( ... ) Goederenwagons en 
ook wel kolenwagons werden over het spoor van lijn 11 heen 
en weer vervoerd. De trein werd getrokken door een elektrische 
locomotief van de HTM (ze hadden er twee) die wij als kinderen het 
strijkijzer noemden. De remise voor die strijkijzers was gevestigd 
langs de Heemstraat. lk herinner me nog goed dat er op dat 
kolenoverslagstation na de oorlog tramstellen uit Duitsland werden 
aangevoerd, en dater in die remise 'beugels' werden gemonteerd 
op motorwagens." Dick van der Klugt- Oud bewoner Schilderswijk 
1940-1968 

Men maakte dus gebruik van de functies die in de strookzone waren 
gelegen, maar lijn 11 kreeg gedurende de oorlog nog een andere 
belangrijke functie. Met name hier ging men massaal opzoek naar 
stukjes hout van bomen en takken en pikten ze blokjes hout van 
ongeveer 10 x 6 cm die tussen de tramrails lagen van lijn 11. Dirk 
Ruijfrok heeft zelf nog meegeholpen: "Met vele anderen heb ik 
geholpen om de kopshouten blokjes tussen de rails uit te slopen 
voor verbranding in de majokacheltjes." 

Naarmate het autoverkeer toenam moest een dee I van het gebied 
waarin de schooltuinen waren gelegen, wijken voor een tankstation 
dat op het uiteinde van de Delftselaan was gelegen vertelt Dick van 
der Klugt. Dit tankstation is er nu nog steeds. 

"Mijn mooiste herinnering aan die wijk is de stoomtrein, die reed waar nu het traject van /ijn 11 ligt. 
De halte Hobbemap/ein was vlakbij en in de zomer op zondagochtend met de stoomtrein naar het 

strand was spannend." 

L. Stembor-Oud bewoner Schilderswijk en Transvaal-1917 -1930 
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STRAATLEVEN 

Hoewel er in de beginjaren weinig auto's waren, was het altijd druk 
op straat en daardoor een levendig gebied. Het verkeer bestond 
grotendeels uit fietsers, bakfietsen, handkarren, paardenwagens 
en voetgangers, schrijft meneer Roos. Veel mensen gingen lopend 
of met de fiets naar hun werk en werkten zij vaak in Den Haag 
of zelfs in hun eigen wijk, zoals de vele straat en huis-aan-huis 
verkopers. Verkopers met bakfietsen of handkarren verkochten 
diverse producten, waaronder melk, aardappelen, brood, vis, ijs 
maar oak petroleum. Op straat waren altijd heel veel mensen te 
vinden en was de sociale interactie groat. Piet Boekenstijn kan zo 
wel twintig beroepen noemen die op straat beoefend werden: 
de bakker, groenteboer, zigeuners die spulletjes verkochten, 
schillenboer, gasmeterpenning leger, huur ophalen, pleisters 
verkopen, ijsblokken verkoper, scharenslijper etc. 

Vrouwen werkten toen nag niet en deden enkel het huishouden 
en er was veel meer tijd om op straat een praatje te maken. 
Huisvrouwen liepen met kleuters en een boodschappentas aan de 
hand op de markt of even naar de winkel verderop, vertelt Onno 
Kruller. En als het avond was dan zocht men nag steeds het contact 
met de buurt op, hele families stonden of vanuit het raam, of tijdens 
zomeravonden buiten, de kinderen aan te moedigen bij een van de 
vele spellen op straat. Maar oak in het weekend, als er niet zoveel 
verkopers meer waren, dan stand de hele straat zaterdag buiten 
om de portiektrappen te poetsen, iedereen hield zijn straat netjes 
en schoon (van den Berg, 2006). Op zomerse zon- en feestdagen 
kwam er soms een muziekkorps spelend door de straat gevolgd 
door enthousiaste buurtkinderen. 

In de oorlogstijd en kart daarna we rd de saamhorigheid veel grater. 
Mensen hadden elkaar nodig. Maar oak na de oorlog kon men vaak 
op elkaar rekenen. Mensen deelden veel meer met elkaar, omdat 
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niet iedereen besch,ikte over bepaalde luxueuze voorzieningen. 
Stella Lens vertelt bijvoorbeeld dat aan de overkant van hun woning 
de familie Sas woonde en waren zij de enige in de straat met een 
telefoon . ledereen uit de straat kwam hiernaar toe om te bellen . 
Al dit leven op straatwas wederom een groat plezier voor kinderen, 
er was altijd iets te beleven en was het voor hen bijvoorbeeld de 
kunst om achterop de karren te springen en een stuk mee te rijden . 
Omstreeks 1935 werd de Loosduinsevaart gedempt en tot die tijd 
vond transport oak nag per boot plaats. Dit ging met name om de 
aanvoer van materialen van bedrijven die dan oak langs het kanaal 
waren gelegen, zoals Dick van der Klugt vertelt: 

"Verderop tot aan de brug bij de 's-Gravenzandelaan was er een 
bedrijf dat in mijn herinnering een zeepfabriek was. Daarachter, 
door een poort heen, was een handel in bouwmaterialen De 
Jong gevestigd. Dit bedrijf kreeg zijn materia/en soms per schip 
aangevoerd; ik herinner me nag een schuit met zwaarden. " 

afbee/dingen 
vlnr : Melkboer, Handkarren van bakker Steenbeek, Melbboer Sierkan. 
Bron : Beeldbank Haags Gemeentearchief 



Voor grotere afstanden werd gebruik gemaakt van de tram, zoals 
veel bewoners via lijn 11 naar Scheveningen of het centrum gingen. 
De tram werd daarnaast ook gebruikt om naar Hollans Spoor te 
reizen, zodat men over kon stappen op de trein naar omliggende 
plaatsen. Meneer Roos nam dan tram 11 naar Holland Spoor om 
daar vervolgens over te stappen op de trein naar Rotterdam. 

De vele trams die in en door de wijk reden, verdwenen geleidelijk 
en werden vervangen door buslijnen. Ab Kettenis herinnert zich nog 
dat in de smalle Kempstraat de tram uit het straatbeeld verdween 
en hier een bus kwam te rijden. Overigens hebben de trams tijdens 
de oorlogsjaren ook een tijd niet gefunctioneerd. De Duitsers 
legden veel tramlijnen stil en werd door de massale zoektocht 
naar hout vele tramrails onbruikbaar. In de Schalkburgerstraat reed 
enkel nog lijn 13, maar daar mochten alleen de Duitsers gebruik 
van maken. Toen de trams eenmaal weer reden na de oorlog, 
reden ze nog niet op zondag, omdat de kolenvoorzieningen nog 
steeds beperkt waren vertelt Ab Kettenis. 

Naast de winkelstraten was er in het bijzonder veel verkeer te 
vinden in straten die dichtbij de groothandelsmarkt ten zuiden 
van Transvaal waren gelegen. In het bijzonder de Wolmaranstraat, 
omdat deze straat een directe verbinding had met de marktweg. 

"Het meeste verkeer dat door de straat kwam, was afkomstig 
van de Haagse Groente en Fruitmarkt op de Marktweg. De 
groenteboeren die hun inkopen gedaan hadden en de lading 
meestal op een handkar met enkel een bakfiets geladen, namen de 
Wolmaransstraat als verbindingsweg naar de Paul Kruger!aan en 
zo naar de andere wijken." 

Pi et Privee - oud bewoner Transvaal 1935 -

Het autoverkeer kwam pas echt op gang vanaf 1950 en ontstonden 
tussen 1955 en 1960 problemen met het toenemende verkeer, 
overvolle straten en waren er te weinig parkeerplekken, vertelt 
Piet Boekenstijn. Tot aan de stadsvernieuwingen in de jaren tachtig 
is het verkeersprobleem alleen maar erger geworden en werd er 
vanuit de gemeente niets aan gedaan. Bewoners zijn toen zelf in 
actie gekomen om de gemeente wakker te schudden. 
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DE STRAAT ALS SPEEPLEI< 
bewoners in kaart 1940 - 1980 

LEG ENDA 

• Mevr. Steenbeek (bakkerij) 

• Dick van der Klugt 

• Stella lens 

• Dolf en Riet van Leeuwen 

• Onno Kruller 

N 

• 

Toen het zuiden van Transvaal nog poldergebied was, profiteerden veel oud bewoners daarvan, 
omdat het een enorm speelgebied was. Toen zij kinderen waren werd er in de winter veel 
geschaatst op de ondergelopen weilanden. foto 

"Toen ik 4 jaar was, in 1921 verhuisden we naar een nieuwbouwwoning in de Wesselsstraat. De 
overzijde van de straat was nog niet bebouwd, zodat we vrij uitzicht hadden op een stuk land 
met aan de andere kant de Schilderswijk en de stoomtrein. Dat stuk land, 's zomers grasveld en 
in de winter ondergelopen waar dan geschaatst werd}, is nu de Haagse Markt aan de Herman 
Costerstraat."L. Stembor - Oud bewoner Schilderswijk en Transvaal - 1917 -1930 

De oud bewoners speelden vroeger veel op straat. De hele straat functioneerde als speelplek, 
maar men bleef wel in de buurt van de woning en de school. 

"Als kind wist je niet wat er verder in de Transvaalwijk afspeelde, je hield je aan je eigen 
territorium, en soms verdwaalde je in een ander gedeelte. Zoals je het Zuiderpark te ver vond 
voor een partijtje voetbal gingen we naar de Herman Costerstaat, naar het terrein van de 
Haagse Markt, die genoeg ruimte gaf om te voetballen als er geen markt was. le vroeg zo aan 
wildvreemde jongens om te voetballen." Pi et Privee - Oud bewoners Transvaal 1935 -

Mevrouw Steenbeek, meent zich te herinneren dat er op het Boerenplein een speelplaatsje 
was, maar bovenal was het marktterrein een gigantische speelplaats voor haar en vele 
buurtgenoten evenals de groente- en fruitmarkt. Op pleinen die toen aanwezig waren, werd 
nauwelijks gespeeld omdat deze vaak ter decoratie diende, vertelt John de Waal. De scholen 
in de wijk waren wel allemaal voorzien van een schoolplein waar volop gespeeld kon worden, 
bijvoorbeeld de lagere school in de Kempstraat waar Riet van Leeuwen, oud bewoonster van 
Transvaal, naartoe ging. Toen bestond er nog geen officiele organisatie zoals de Haagse Hopjes, 
maar we rd er door de scholen wel speelmateriaal uitgeleend, zoals stokken, ballen, touwen en 
was vaak een zandbak aanwezig schrijft meneer Roos, oud bewoner van Transvaal. Kinderen 
zelf waren meestal niet in het bezit van speelgoed, veel we rd zelf gemaakt, zoals voetballen. 
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Kort na de oorlog, nadat vele plunderingen in de wijken hadden 
plaatsgevonden waren er praktisch geen open bare ruimtes meer te 
vinden, schrijft Ab Kettenis, die zelf van 1940 tot 1965 in Transvaal 
heeft gewoond. Hij herinnert zich dat er later twee speeltuinen 
werden aangelegd, een aan de Viljoenstraat en een aan de 
Beijerstraat in Transvaal. Jaap en Eta van Onselen kunnen zich deze 
speeltuin oak nag herinneren. 

Net als vele andere bewoners bezocht Ab Kettenis oak regelmatig 
het Zuiderpark, maar wel pas op latere leeftijd. Het Zuiderpark 
wordt gezien als de plek waar zich het echte speelgebied bevond. 
Hier was toen de grate speeltuin Ot&Sien met zwemvijverte vinden. 
Oak waren er diverse speelweiden en een openluchtzwembad te 
vinden. Ab Kettenis had oak een schooltuintje in het Zuiderpark 
aan de kant van de Vreeswijkstraat (in het noorden). Het Zuiderpark 
was niet alleen in de zomer een plek van vertier, in de winter kon 
er op de ondergelopen weilanden van het Zuiderpark oak heerlijk 
geschaatst warden. Het Zuiderpark werd later oak populair, 
doordat het hoofdstadion van Ado Den Haag hier werd gevestigd. 

[110] 

"In de Vaalrivierstraat (twee straten verderop) 
was er eentje. Nou ja, speeltuin, voor zover ik 
mij kan herinneren waren er twee schommels, 

een wip en een zandbak. Waarom de fraai 
aangelegde gemeenschappe/ijke tuin tussen 
de le Pieterburgstraat en De la Reyweg niet 
als zodanig werd gebruikt, vraag ik mij nu in 

gemoede af." 

Jaap en Eta van Onselen - Oud bewoners Transvaal 



afbeeldingen 
vlnr : Speeltuin Ot&Sien Zuiderpark, Schaatsen op de vijvers in het Zuiderpark 1954. 
Bron : Beeldbank Haags Gemeentearchief 
Zwemmen in het openlucht zwembad Zuiderpark 1965. Bron: Schilderswijk Hyves 

[Ul] 

"Er waren geen echte 
speeltuinen in Transvaal, 

we/ in het Zuiderpark. Ot en 
Sien. In de vakantie kregen 
wij van onze moeder een 
dubbeltje en dan gingen 

we zwemmen leren in het 
Zuiderparkzwembad." 

An Molenaar - Oud bewoonster Transvaal 
1935 - 1960 
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VERENIGINGEN 
bewoners in kaart 1940 - 1980 

LEGENDA 

• H.R.Roos 

• Piet Privee 

• Stembor 

• Ruitenburg 

D Van Onselen 

N 

• 

Alie straten waren daarnaast dus speelplekken, vertelt Riet van Leeuwen (2010), er was 
nauwelijks verkeer en had je dus alle ruimte. Bewoners wisten natuurlijk niet veel beter in 
die tijd, maar meer hadden ze in ieder geval niet nodig en ze vermaakten zich uitstekend. De 
straat waarin men speelde was vaak de straat waarin ook werd gewoond, veel verder van huis 
ging men niet zomaar. Ab Kettenis speelde bijvoorbeeld volleybal, trefbal of stoepbal in zijn 
straat. In de meeste gevallen gadegeslagen door moeders die vanuit de ramen de kinderen 
aanmoedigden, dat wijst op een vorm van sociale controle die er toen was. Daarnaast waren 
rolschaatsen en hardlopen favoriete spellen tijdens het buitenspelen en werd er ook stelt 
gelopen zoals Riet van Leeuwen (2010) schrijft. 

In Transvaal was een speciaal straatje waren veel jongens voetbalden, het zogenaamde 
'schillenstraatje'. In deze straat werden de schillen van de schillenboer gestort en werd dit 
later weer opgehaald met vrachtwagens. Jongens vonden dit een ideale voetbalplek, omdat in 
de straat veel pakhuizen waren die weinig ramen hadden die konden sneuvelen (Berg, 2006) . 
Niet alle jongens vonden dit prettig, zo vond Ab Kettenis het juist glad in dat straatje wat het 
voetballen minder gemakkelijk maakte en speelde daar liever niet . 

Dick van der Klugt, oud bewoner Schilderswijk, schrijft dater in de Schilderswijk hier en daar wel 
wat speelterreinen aanwezig waren. Zo was er een speelterrein in de Zusterstraat, tegenover 
de Schapenlaan, waar hij regelmatig ging spelen. Dit speelterrein bestaat nog steeds en is deels 
gelegen op het binnenterrein van een blok originele woningen, een vorm van tijdelijk gebruik 
van kaalslag. In de eentonige arbeiderswijken we rd de ruimte waar Dick van der Klugt woonde, 
regelmatig anders door hem ervaren: 

"En verder was er op een terrein, omzoomd door de Hillegondastraat, Zusterstraat en 
Rozenburgstraat, alsmede op een hoekterrein aan de overzijde van de Rozenburgstraat en fangs 
de 's-Gravenzandelaan een wat geheimzinnig gebied. Er stonden hoge geteerde zwarte houten 
hekken omheen, en bij mijn weten was er een soort sanatorium gevestigd. Oat laatste terrein 
werd eind jaren veertig afgebroken en er werd, achter een gemetselde muur, een speelterrein 
aange/egd. Oat heeft bestaan tot begin jaren zestig en werd vervolgens bebouwd ten behoeve 
van een groothandel in levensmiddelen. En dat hoofdterrein werd later tot sociale werkp/aats." 
Dick van der Klugt - Oud bewoner Schilderswijk 1940-

[113] 



--
afbeeldingen 
Kaalslagterreinen die als tijdelijke speelplaatsen werden ingericht. Bron : Dolleman, 
et. all (1980) 

(114] 

Overal werden speelplekken gevonden, bijvoorbeeld ook op de 
brede middenberm en de stoepen van De La Reyweg, waar meneer 
Roos vaak speelde. Watvroeger nog een brede sloot was. Hij woonde 
er tegenover, in de Winburgerstraat. Deze straat leeft alleen nog 
in zijn geheugen, want die is gesloopt tijdens de vernieuwingen in 
Transvaal. De Winburgerstraat was een van de drie straten die aan 
beiden einden een poort hadden. De aanwezigheid van zo'n poort 
betekende dat de straat iets beslotens kreeg en de kinderen in die 
straat bleven meestal bij het buiten spelen b innen de poorten, 
schrijft meneer Roos. Wederom een vorm van wonen en spelen die 
veiligheid en sociale controle biedt en het Vrijstaathofje is nu nog 
de enige hofje dat over is. 

De brede stoepen in de wijk waren ideaal om op te fietsen. Elly 
van der Meer, oud bewoonster van Transvaal, fietste op de stoepen 
van de Paul Krugerlaan en de Reitztstraat. Als ze op zondag ging 
wandelen met haar ouders door de wijk dan mocht ze een echte 
fiets huren bij een winkel in de Paul Krugerlaan, dat wil zeggen met 
luchtbanden in plaats van houten wielen . 

Naast de vele speelactiviteiten die op straat plaatsvonden met 
minimale middelen om mee te spelen, schrijft Jos van den Berg 
(2006) in zijn boek dat er op het Kaapseplein wel eens een kleine 
kermis plaatsvond . Daarnaast speelden kinderen ook binnen, 
maar er werd zo nu en dan ook wel eens een film gedraaid in een 
buurthuis. Daarover is meer te lezen bij organisatie. 

Ondanks de geringe openbare rnimte worden de wijken tot 
omstreeks de jaren zestig door de oud bewoners ervaren als wijken 
waar veel openbare ruimte aanwezig is, simpelweg omdat de 
straten ook tot de openbare ruimte gerekend konden worden . De 
afwezigheid van groen in de openbare ruimte komt wel duidelijk 
naar voren, niet alleen ontbreekt dit element op kaarten, het is 
ook te zien op oude foto's en aan de hand van de verhalen van 
bewoners. Veel straten worden omschreven als lange kale straten . 



"Voor mij was met name de Schalk Burgerstraat een ongemakkelijke 
straat, want die was kaarsrecht, er stonden geen bomen en er 
waren praktisch geen winkels die voor afleiding konden zorgen. 
Als we dan als kinderen in het Zuiderpark waren wezen spelen, 
dan was dat een allejezus lange straat." Dick van der Klugt - Oud 
bewoner Schilderswijk 1940 - 1968 

Dick van der Klugt schrijft dat eigenlijk de hele wijk Transvaal tamelijk 
saai was. Rechte straten zonder veel afleiding. Hier en daar waren 
een paar huizen met een voortuintje ter grootte van een postzegel, 
maar het overgrote deel was gebouwd volgens het systeem twee 
over een trap, hier en daar afgewisseld met portieken. 

"Veel groen was er niet in de buurt, er was een plantsoentje op het 
Paul Krugerplein, er waren volkstuintjes aan het eind van de Paul 
Krugerlaan (richting Haagse Markt), de grote speeltuin aan De La 
Reyweg en het Zuiderpark en soms gingen we naar Scheveningen 
naar het strand met de tram." Elly van der Meer - Oud bewoonster 
Transvaal 1963-1958 

Nog voordat de oorlog begon werd de openbare ruimte af en 
toe opgeleukt met groen door bomen te planten. Toen de oorlog 
eenmaal begonnen was verdwenen vrijwel alle bomen, niet a Ileen 
in Transvaal en de Schilderswijk, maar in heel Den Haag. Men had 
brandhout nodig, want de kolen waren schaars of waren het enkel 
de Duitsers die hier gebruik van mochten maken. 

"( .. .)en gingen de mensen op zoek naar hout en kolen om te bran den 
en de kamer warm te houden. Zodoende verdwenen heel veel 
bomen in Den Haag( .. .)De hele grate boom die bij ans op de hoek 
van Langnekstraat en Wolmaransstraat stand, werd omgehakt. 
Alie bomen die in 1938 werden gep/ant om de Haagse Markt een 
leuk aanzien te geven werden allemaal omgehakt." Piet privee -
oud bewoner Transvaal 
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De van Ostadestraat was een lange, kale straat die bij de Heemstraat 
begint (dat door lijn 11 en een hek afgesneden was van de Haagse 
markt) en wordt door de van der Vennestraat doorsneden (waar 
lijn 12 door reed) en eindigde bij Jacob Catsstraat. De stoep was 
met straatstenen geplaveid, alhoewel de stenen op de middenweg 
groter waren, vertelt John de Waal. 

"Het enige groen waren de gietijzeren 
lantaren pa/en met een kale gloeilamp in het 
midden van een lichtkleurige, omgekeerde 

schaal." 

John de Waal - oud bewoner Transvaal 

"Transvaal was wat moderner en ruimer 
opgezet. Er was meer groen, enkele 

plantsoenen en aan de le la Reyweg was een 
groot speelterrein." 

Stembor, 2010 
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bewoners .in kaart 1940 - 1980 

LEG ENDA 

• Ab Kettenis 

• Elly van der Meer 

• Ruijfrok 

• An Molenaar 

• Lucy L'lstelle 

N 

• 

Naast het spelen in de openbare ruimte, waren er in het begin van de jaren veertig al 
enkele organisaties actief, die activiteiten in de wijken organiseerden . Veel organisaties en 
verenigingen opereerden toen vanuit de kerk, die een belangrijke rol in het leven speelde. 
Activiteiten georganiseerd vanuit de kerk brachten echter wel andere verplichtingen met zich 
mee. Het CJMV, de Christelijke Jongemannen Vereniging, werd bijvoorbeelld geopend in het 
'Schillenstraatje' en het was een jeugdhonk waar je leerde figuurzagen, boetseren, tekenen 
en muziek maken. Maar de achtergrond was wel dat je zondags naar de kerk toe kwam. Voor 
Ab Kettenis was dat een reden om er mee te stoppen . Activiteiten werden in eerste instantie 
nog door mannen en vrouwen apart gedaan, net zoals zwemmen gescheiden was en je apart 
naar het badhuis ging of bepaalde spellen alleen door jongens of meisjes werden gedaan. Pas 
later mochten ook vrouwen lid worden van deze vereniging vertelt Lenie Meijer en veranderde 
de naam in CJV, Christelijke Jongeren Vereniging. Deze was gevestigd in de Juliana Kerk. Zij en 
haar kinderen gingen hier regelmatig naar toe. Deze organisatie organiseerde ook regelmatig 
zomerkampen en Lenie Meijer is zelf vaak mee geweest als kokkin . 

Het verenigingsleven bloeide volgens Meneer Stembor, zijn moeder was toen lid van een zang
en toneelvereniging. Meneer Ruitenburg daarentegen was lid van de gymnastiekvereniging en 
waren Jaap en Eta van Onselen lid van de Engelenburchtclub: 

"Spelen deden we niet alleen buiten! We waren lid van 'de club', de Engelenburcht in de 
Retiefstraat . Je kon daar spelletjes spelen (dammen, ganzenborden) en jaarlijks gingen we 'op 
zomerkamp' (slapen deed je in een lege stal van een boerderij op een met hooi gevulde jutezak 
als matras). We keken er naar uit!"Jaap en Eta van Onselen 

Een voorbeeld van een katholiek clubhuis was Pancratius, dat in de Tenierstraat in de Schiderswijk 
lag achter de Heilige Hart kerk aan de Hobbemastraat (Berg, 2006). Tevens bevond zich in 
de Falckstraat in de Schilderswijk vereniging de Mussen, waar Stella Lens lid van was. Vanuit 
de gemeente Den Haag werden er ook groepsactiviteiten georganiseerd, omdat de meeste 
kinderen in de zomer niet op vakantie gingen. Op die manier werden ze toch bezig gehouden 
tijdens de vakantie . Veel van deze activiteiten werden dan in het Zuiderpark georganiseerd . Af 
en toe werden in daarvoor beschikbaar gestelde zaaltjes ook films gedraaid, om de jeugd van 
'de straat' te houden, vertelt meneer Kruller . 
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Naast deze activiteiten georganiseerd door organisaties, namen 
bewoners ook regelmatig zelf het initiatief om iets te organiseren. 
Veel bewoners vertellen dat de saamhorigheid toen groot was . Ab 
Kettenis is door het organiseren van activiteiten bij de meeste oud 
Transvalers dan ook geen onbekende meer. Hij besloot namelijk 
zelf een wielerronde te organiseren die op de dag van vandaag 
nog bekend is, waar enkele van de andere oud bewoners ook aan 
deelgenomen hebben. 

''Als 16-jarige had ik een manier uitgevonden om geld in te 
zamelen (er was in 1956 een polio epidemie uitgebroken). 
Door de wielrenachtergrond in mijn familie organiseerde ik de 
Jeugdwielerronde van Transvaal. Simpel rondjes rijden door de 
jeugd op normale fietsen. ( .. .) Het werd een groat succes en heel 
bekend in Oen Haag. Het kreeg tevens navolging in diverse andere 
straten ( ... )"Ab Kettenis - Oud bewoner Transvaal 1940-1965 
Jaap en Eta van Onselen weten deze ronde nog goed te beschrijven : 

"En eind jaren '50 de door Ab Kettenis (een bekende familie in de 
wielersport) georganiseerde wielerronde van Transvaal met start 
en finish in De la Goastraat. Een ronde van niks eigenlijk: start 
in de De la Goastraat, door de 'kleine ' Pieterburgstraat (het zgn. 
Schillenstraatje, Vi/joenstraat, Vaalrivierstraat en vervolgens finish 
in de De la Goastraat. Maar: ongelofelijk populair. En de opbrengst 
ging naar het Beatrix Poliofonds. ledereen zette zich in met verkoop 
van programma's en lepeltjes. En het startschot veelal door een 
Bekende Nederlander. " Jaap en Eta van Onselen 
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afbeeldingen 
boven : vereniging CJMV. Bron : Beeldbank Haags Gemeentearchief 
onder: cl ubhuis de mussen. Bron : Beeldbank Haags Gemeentearchief 
rech ts: eerste migranten in de wij k. Dolleman, et. all (1980) 



TERIJGBLII{ 

Alie ge"interviewde bewoners kijken terug op een mooie periode 
die zij hebben beleefd in de Transvaal en/of de Schilderswijk. Zoals 
Onno Kruller, die vertelt dat ondanks gemeende of ogenschijnlijke 
achterstanden in vergelijking tot de grotere 'welvaart' in 'betere' 
buurten, hij zijn ervaring in de Schilderswijk altijd als verrijkend 
heeft beschouwd. Sommige bewoners komen er nooit meer, omdat 
de wijk zo veranderd is en het totaal niet meer hun bevolking is die 
daar nu woont. Ze voelen zich er niet meer mee verbonden. Toch 
zijn er ook genoeg oudbewoners die regelmatig even terug keren. 
Kijken of hun oude woning er nog staat, een bezoekje brengen aan 
de markt. 

"De Transvaalwijk zit toch in je bloed. Als het goed weer is ga ik 
graag met het openbaar vervoer naar de markt in Den Haag. Ook 
met de multi-culti blijft het voor mij de Transvaalwijk. lk ga altijd 
even langs de Wolmaransstraat 291 om te kijken wie er woont; er 
won en Transvalers met een Turkse achternaam. lk zie nu dat de hele 
buurt wordt afgebroken en nieuwbouw de plaats inneemt. Zoals 
de Hertogstraat, Kempstraat, Kritzingerstraat, Paardebergstraat. 
Gelukkig staat hij er nog de rots in de branding. Hij die zorgde voor 
de mensen in de wijk die niet in het bezit waren van een horloge, 
en afhankelijk waren van de tijd . De JULIANAKERK met zijn toren 
met de klokken voor de hele wijk." Piet Privee 

Aan het begin van dit verhaal werd al verteld dat de meeste 
bewoners hun verhalen op verschillende wijzen publiceren, 
zodat het geheugen blijft voortbestaan. Dit is een activiteit die 
met name de afgelopen tien jaar in werking is gezet en nog niet 
zozeer toen zij net verhuisd waren rond 1950-1960. Maar op het 
moment dat de grootschalige saneringen dichterbij kwamen, 
werd de saamhorigheid ih de wijken weer aanzienlijk groter en 
werd een volksbuurtenmuseum opgericht. John Duivesteijn begon 
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een werkgroep, waar zich al snel een groep belangstellenden bij 
aansloot, waaronder Mario Silvester, mede oprichter van het 
volksbuurtenmuseum. Zij vonden dater een volksbuurtenmuseum 
moest komen in de wijk die de herinnering aan de Haagse 
volksbuurt levend zou houden. Het museum kreeg een vaste 
expositie en wisselende tentoonstellingen. Mario Silvester 
herinnert zich onder meer exposities over Haagse arbeidershofjes 
(de zogeheten exploitatiehofjes), 100 jaar sociaal democratie, 
Haagse koffiehuizen en volksbuurten. Niet alleen werd er iets 
aan gedaan om de herinneringen te bewaren en het belang 
van de wijk en bewoners in het daglicht te stellen, het museum 
moest daarnaast ook een brug slaan tussen de oorspronkelijke 
wijkbewoners en de nieuwkomers uit landen als Suriname, Turkije 
en Marokko. Dit kreeg vooral zijn beslag in het theater, daar 
traden uiteenlopende muziekgezelschappen op en werden soms 
toneelstukken opgevoerd . 

11Het museum heeft Jange tijd goed gedraaid. Het werd zowel 
bezocht door mensen uit de Schilderswijk als door mensen uit 
andere wijken. (Sams oud bewoners, maar oak mensen die voor en 
optreden kwamen of voor een kennismaking met de Schilderswijk.) 
Het vo/ksbuurtmuseum was een van de weinige instelfingen in de 
Schilderswijk die aan cultuur deed. 11 Mario Silvester 



BEWONERS IN OPSTAND 

Adri Duivesteijn woonde in de Schilderswijk op het moment dater 
plannen werden gemaakt voor de stadsvernieuwing. Samen met 
vele andere bewoners kwam hij op jonge leeftijd al in actie tegen 
de verpaupering van de Schilderswijk. Hij richtte de wijkkrant de 
'De Schilderswijker op', waar hij ook hoofdredacteur van was en 
had vele bewoners achter hem staan (PVDA, 2010). Later werd 
hij wethouder van Den Haag en raakte nauw betrokken bij de 
Structuurschets voor de Schilderswijk. Bewoners voerden op allerlei 
manieren actie tegen de verpaupering. Zij braken bij,voorbeeld 
straten open om de gemeente duidelijk te maken dater iets moest 
gebeuren aan het vele sluipverkeer in de wijken. 

Bewoners zochten elkaar op, zodat ze samen sterk stonden. In 
deelgebied 8 waren in 1979 medewerkers van het buurthuis 
Delftselaan, het opbouwwerk en een groep bewoners samen 
gekomen om letterlijk de problemen in de Schildersw.ijk te 
documenteren in een fotoboek (Dolleman, et. all 1980). In eerste 
instantie was het doel om een fototentoonstelling over de buurt 
te maken, waarin de leefbaarheid van de buurt ter discussie werd 
gesteld om zo de gemeente te overtuigen dat de buurt hard toe aan 
vernieuwing was. Defototentoonstelling waste zien in het buurthuis 
aan de Delftselaan onder de naam: 'Hoe zien bewoners hun eigen 
buurt'. De gemeente vond namelijk dat de buurt nog minstens 
twintig jaar in de toenmalige staat gehandhaafd kon blijven! Zij 
wilde eerst de meest verpauperde wijken aanpakken, maar zag niet 
in hoe snel deelgebied 8 achteruit ging. De problemen die zich in de 
buurt voortdeden waren al diverse malen aan de orde gekomen in 
de structuurschets, maar dat had weinig effect. De fotowerkgroep, 
zo noemde de organisatie zich, vonden dat acties van de bewoners 
zelf succesvoller waren. Daarnaast had de fotowerkgroep nog een 
tweede doel met het fotoboek en de tentoonstelling. Ze hoopten 
dat meer bewoners zo betrokken raakten bij de vernieuwingen en 
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dat het als voorbeeld op scholen kon dienen. Kinderen zouden dan 
al in een vroeg stadium kunnen mee praten over hun buurt. Naast 
het verpauperde straatbeeld dat werd vastgelegd, werden er ook 
foto's in het boek geplaatst waarop mooie straten te zien waren, 
hoe het zou kunnen. 
·In het actieplan geven de bewoners van deelgebied 8 heel 
nauwkeurig aan wat zij willen : opheffing van achterstallig 
onderhoud door middel van harde aanschrijvingen, verbetering 
van de leefomgeving, een stukje nieuwbouw in de Ruysdaelstraat. 
Ook moest er nu echt een einde aan de speculatiebouw komen, 
maar de gemeente durfde hier niet tegenop te treden. 

Voor de acties werden pamfletten geschreven, persconferenties 
belegd en speciale raadsvergaderingen georganiseerd, waarbij de 
publieke tribunes stampvol zaten. De structuurvisie wordt van keer 
tot keer herzien onder druk van de bewoners en warden er steeds 
meer eisen in verwerkt. Helaas blijven veel plannen nog steeds 
enkel op pa pier staan, zonder dater iets wordt uitgevoerd. Bouwen 
voor de buurt hoefde niet ingewikkeld te zijn en de uitgangspunten 
waren heel duidelijk voor de bewoners: snelle sloop, betaalbare 
nieuwbouw, voldoende grate en kleine woningen en genoeg groen 
en parkeergelegenheid. 
Als gevolg van de vele acties die werden georganiseerd is de 
bewonersorganisatie ontstaan. Ze vonden dat een overkoepelende 
organisatie beter zou zijn, iedereen was in feite met hetzelfde bezig 
en werd nu alleen maar langs elkaar heen gewerkt. 

"De Schilderswijk hoefde echt geen chique buurt te 
worden, maar gewoon een gezellige leefbare buurt 

voor ons en onze kinderen." 

Dolleman, et. all, 1980 

afbeeldingen 
links: verdeling van de Schilderswijk in projectgebieden. Rechts: het toene 
autoverkeer in de Schilderswijk. Bron: Dolleman, et. all, 1980 
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IN LEIDING 

In het voorgaande hoofdstuk is het leven van de oud bewoners 
beschreven, waardoor de symbolische weefsels zichtbaar zijn 
geworden. De huidige bewoners laten aan de hand van hun 
ervaringen zien hoe zij op de aanwezige weefsels inspelen. 

De bevolkingssamenstelling in 2010 in Transvaal en de 
Schilderswijk, is het resultaat van meerdere processen die 
hebben plaatsgevonden. Allereerst de verhuisprocessen van de 
oorspronkelijke bewoners die veelal voor de stadsvernieuwing uit 
de wijk vertrokken waren, omdat de woon- en leefomstandigheden 
zeer slecht waren. Daarnaast kreeg Nederland te maken met 
immigranten, die al snel in de goedkope slechtere woningen in 
Transvaal en de Schilderswijk terecht kwamen. Ten derde kwamen 
er meer immigranten door gezinshereniging en tijdens de jaren 
vijftig vond de massale arbeidsmigratie plaats, omdat Nederland 
arbeidskrachten nodig had. Tot slot is na de stadsvernieuwing 
van de jaren '70-'80 uiteindelijk een klein percentage van de 
oorspronkelijke bewoners nog in een van de wijken blijven wonen. 
De nieuwe groep bewoners zijn de eerste bewoners die na de 
stadsvernieuwing in de wijk zijn gaan wonen. De wijken worden 
gekarakteriseerd door een multiculturele samenleving. Hoewel de 
bevolkingssamenstelling, maar ook het alledaagse sociale leven 
veranderd is, zijn beide wijken nog steeds een van de armste wijken 
van Den Haag na de stadsvernieuwing en kampen met grote sociale 
problemen. 

Tussen de nieuwkomers in de wijk wonen hier en daar nog een 
aantal oorspronkelijke Nederlanders, vaak als enige Nederlander in 
een heel wooncomplex. Zij kunnen het !even van nu dan ook goed 
vergeli,jken met het leven van toen. 

afbeelding 
De bevolingssamenstelling in 2010 naar etniciteit. Bron: Gemeente Den Haag, 
2010 
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Transvaal 2010 

Schilderswijk 2010 

-Turken 

• Marokkanen 

• Suri namers 

• Nederlanders 

• Antillianen 

0 overige niet ge'industrialiseerde landen 

0 overige ge'industrialiseerde landen 



BEWONERS 

In 2010 wordt niet !anger onderscheid gemaakt op basis van de 
functie die bewoners uitvoeren, maarworden bewoners vergeleken 
door naar afkomst te kijken. In de Transvaal en de Schilderswijk 
wonen meer dan honderd verschillende nationaliteiten en is uit het 
cirkeldiagram duidelijk af te lezen dat de Nederlandse bevolking tot 
de minderheid behoort (Transvaal.nu, 2010). Marokkaanse, Turkse 
en Surinamers bewoners vormen de grootste groep en zij wonen 
verspreid in wijken. Het is dan ook lastig deze graepen specifiek 
in kaart te brengen. De overige bevolkingsgroepen die in de 
minderheid zijn, wonen bijvoorbeeld vaak bij elkaar in de buurt. Op 
kaart ... is te zien dat het gebied rondom de Hoefkade in Transvaal 
en de Groente en Fruitmarkt, wordt gedomineerd door een Oost 
Europeaanse bevolking. Het gedeelte random de Paul Krugerlaan, 
wordt daarentegen voornamelijk bewoond door mensen van 
lndiase afkomst en er wonen veel Chinezen in de buurt tussen de 
lijn 11 zone en Paul Krugerlaan. In het oosten van de Schilderswijk, 
random het Oranjeplein wonen relatief veel Nederlanders en 
in het bijzonder in de gerenoveerde Van Ostadewoningen. Deze 
inmiddels unieke woonvorm, heeft hoogopgeleide Nederlanders 
aangetrokken, de zogenaamde ' yuppen', een klasse uit de 
samenleving die nog niet elders in de wijken woont. 

afbeelding 
Diverse bewoners uit de wijk. Bron: Eric Haas, 2008 
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Met meer dan honderd verschillende nationaliteiten, die ieder hun 
eigen gebruiken en leefgewoontes hebben, ontstaan er regelmatig 
conflicten in de wijk of leidt bepaald gedrag tot ergernissen . 
Verschillende bewoners maken duidelijk hoe zij hiermee om gaan 
en tot wat voor een steer dat leidt in de buurt. 

Op veel plekken in de wijk heerst er een onrustige steer of er zijn 
bewoners die het !even van andere bewoners zuur weten te maken. 
De oorspronkelijke Nederlandse bewoners zijn vaak de dupe, in het 
bijzonder wanneer zij actief zijn binnen wijkorganisaties. Zij worden 
als 'klikspanen' of racisten gezien. Lenie Meijer, een oorspronkelijke 
Nederlandse bewoonster, die in het enige overgebleven hofje in 
Transvaal woont, vertelt dat het lange tijd onrustig is geweest in het 
hofje. Er waren problemen ontstaan door de aanwezigheid van een 
Egyptisch gezin in de straat. Zij 'terroriseerden' de boel in het hofje 
en Lenie Meijer staat ervan te kijken hoe bizar het is dat slechts 
een gezin de steer zo kan verzieken . Terwijl het gezin voor lange 
tijd naar Egypte vertrok, lieten ze hun honden wekenlang blaffend 
achter. Ook de meisjes uit het gezin stookten iedereen in de buurt 
op. Uiteindelijk heeft de dierenbescherming ingegre. Het gezin is uit 
het huis geplaatst. Lenie Meijer heeft er veel last van gehad, omdat 
zij de enige was die er iets van zei. Andere omwonenden wisten 
dus altijd wie er iets gezegd had en anders kreeg zij bij voorbaat 
de schuld en wordt het als discriminatie gezien. Regelmatig wordt 
haar raam, dat zich op de begane grand bevindt, onder gekalkt en 
kreeg ze met Oud en Nieuw lawinepijlen door haar raam. Nu is het 
weer rustig in de straat, maar Lenie Meijer zit niet stil. Er is altijd 
wel iets aan de hand en ze heeft ook goed haar woordje klaar staan. 

afbee/dingen 
boven: Het Vrijstaathofje in Transvaal, het enige hofje dat nag over is. onder: Afval 
in het Wijkpark dat door meeuwen weer wordt open gescheurd. Bron : Ruhe, 2010 
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Omgangsvormen 
Met een groot deel van de bewoners in haar hofje kan ze prima 
overweg. Vaak tikken de buren op haar raam en vragen ze of ze nog 
wat boodschappen voor haar kunnen mee brengen. "Regelmatig 
zitten de buren voor mijn huis op hun eigen stoelen, dat is heel 
gezellig, maar wel lastig communiceren." 

Een bewoonster van middelbare leeftijd die achter de Koningstraat 
in de Schilderswijk woont, vertelt dat ze persoonlijk weinig last van 
de hangjongeren rondom haar woning heeft, alleen 's avonds is er 
wel lawaai op straat omdat de Antillianen dan lang blijven hangen. 
Maar aan de andere kant, staan ze ook we'I weer voor je klaar als 
ze bijvoorbeeld met haar zware boodschappentas aankomt lopen. 
Dan zeggen de jongeren op straat: "Zal ik even helpen om de tas 
naar boven te tillen?" Maar dat doet ze niet, want dan weten zij 
waar ze woont. 

Een oudere mevrouw die in de Herman Costerstraat in Transvaal 
woont, tegenover de tropische supermarkt, vertelt dat ze in het 
begin wel last had van haar buren. "Ze gooiden spullen en afval van 
boven naar beneden in mijn tu in. Daar heb ik direct iets van gezegd 
en nu is het gelukkig afgelopen." lnmiddels kan ze het goed vinden 
met haar buren en staan ze voor elkaar klaar. Ze deelt haar tuintje 
bijvoorbeeld met een oudere Turkse man, want voor haar alleen 
is de tuin te groot en begroeten mensen uit het gebouw haar ook. 

Joke Jannessen vindt dater met de mensen hier niet valt te praten, 
het is een hokjesgeest. Er zijn verschillende scholen, voor iedere 
cultuur een. "En dan hebben ze het over zwarte scholen, dat kan 
toch ook niet anders in een wijk waar geen blanken meer won en?" 
Ze wilde haar kind hier op school zetten en toen vroegen ze: "weet 
u dat zeker?" Oat kan eigenlijk niet, het is niet verwelkomend . 
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Afval 
Naast de algemene overlast van andere buurtbewoners, is er 
specifiek veel overlast van afval. Overlast van afval in de open bare 
ruimte is een van de grootste problemen in de wijken. Deels 
wordt het afval onder de grond verwerkt, maar niet overal en de 
vuilniszakken moeten op straat worden gezet. Slechts een keer in 
de week wordt het opgehaald en dat is te weinig voor een wijk 
met zoveel bewoners die veel afval produceren, vindt Lenie Meijer. 
Tijdens de vakantie heeft ze tien dagen moeten wachten, voordat 
het afval werd opgehaald. Het straatbeeld wordt erg gedomineerd 
door afval en dat is ook het grootste verschil met vroeger vertelt 
een bewoonster. "Vroeger waren de straten netjes, de wijk had 
uitstraling en zag er netter uit." 

De bewoonster uit de Herman Costerstraat vertelt dat het 
voornamelijk met de cultuurverschillen te maken heeft, de 
buitenlanders gooien alles op straat en gebruiken ze dunne plastic 
zakken in plaats van echte vuilniszakken. Meeuwen prikken dat zo 
open en dan ligt alles over de straat heen. "lk ben al een paar keer 
boos geworden en dan schop ik er tegen aan en de politie geeft mij 
groot gelijk, maar ze doen er niets aan." Lenie Meijer vertelt dat 
bij haar in het hofje bewoners zelfs hun eigen 'vuilniszakken' met 
de echte vuiln iszakken van de straatprullenbakken omwisselen. Op 
het moment van het interview vertelt ze dat de vuilnisbak die aan 
de lantaarnpaal hangt al een paar dagen niet is geleegd. Met dat 
warme weer komen er veel vliegen op at. Zelf heeft ze er al chloor 
in gedaan en diverse nummers van de gemeente gebeld om zelf het 
sleuteltje te vragen. Uiteindelijk komen er twee vuilnismannen aan 
en steekt ze dan ook direct haar hoofd uit het raam om ze hierop 
aan te spreken en wordt de klus geklaard. De mannen krijgen 
vervolgens een kopje koffie aangeboden. 

Ook wordt- langs de strookzone veel grofvuil en afval gedumpt 
langs de wanden die door de bebouwing, marktcontainers en 
hekken gevormd word en. Veel bewoners proberen iets te doen om 



het afvalprobleem te verminderen, soms moeten bewoners daar 
zelf iets voor opgeven. De Surninaamse vrouw die op de begane 
grond van de seniorenflat aan de Delftselaan woont, heeft een klein 
voortuintje. Ze had hier eerst mooie grote planten in staan, maar 
heeft ze de beplanting nu aangepast, zodat ze het afval beter kan 
zien liggen. Joke van den Boomen moet de mensen die in de straat 
komen wonen opvoeden, maar het werkt wel. Sommigen gooien 
afval en ander spul over het balkon naar beneden. Als ze daar iets 
van zegt dan snappen ze het wel. Of aan een man die sigaretten uit 
raam gooide, heeft ze een asbak gegeven. 

Door de ergernis aan afval leert Joke van den Boomen weer 
iets meer over de verschillende culturen in haar wijk. Naast het 
reguliere afval waar zij zich ook aan stoort, vindt ze het afval van 
de zonnebloempitten vervelend in het wijkpark. Maar door haar 
bemoeienis heeft ze geleerd dat Turkse mensen witte eten en 
Marokkanen die met een streepje erop. "Mensen gooien alles 
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op straat, brood gooien ze overal neer en daar komen dan weer 
meeuwen op af, maar ook volledige pannen met rijst." Bij haar 
buren heeft ze daar toen een keer wat van gezegd. Toen lag het bij 
haar in de tuin, maar die mensen snappen het niet. 

Toe-eigening 
Het is niet verwonderlijk dat bewoners van Marokkaanse of Turkse 
komaf, een groat deel van de openbare ruimte toe-eigenen of 
hier regels aan toe kennen, gezien zij tot de meerderheid van de 
bewoners horen. Toch storen bewoners zich daar regelmatig aan. 
"Je moet het Kaapseplein eens zien tijdens de Ramadan", zegt 
Joke van den Boomen, een van de oorspronkelijk bewoonsters en 
actief bij de bewonersorganisatie van Transvaal. "Random dit pie in 
wonen veel Dost Europeanen die met hun gezin in het park zitten 
te eten en te drinken, weliswaar mag alcohol niet in het openbaar 
genuttigd warden, maar goed dat ter zijde. De Marokkanen gaan er 
dan op af en verjagen ze, schelden ze uit en zeggen dat ze hier niet 
mogen eten en drinken, omdat het Ramadan is. Belachelijk!" 

De Surinaamse vrouw op leeftijd uit de Delftselaan, vertelt dat 
er in de speelruimtes voor haar huis heel vaak Turkse kinderen 
spelen. "Je ziet er nooit Surinamers, de Turkse kinderen claimen 
de ruimte." Joke van den Boomen is regelmatig in het wijkpark te 
vinden bij de Haagse Hopjes en daar ziet en hoort ze hoe Turkse of 
Marokkaanse kinderen het plein letterlijke claimen, ze zeggen dan 
bij de speelplekken: "dit is ons plein." Je zult er bijvoorbeeld nooit 
een Surina mer zien en krijgt daar veel klachten over. 

Joke van den Boomen vertelt dat er veel rellen in de wijk zijn 
tussen de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en gewone Turken. Wat 
beangstigd is dat deze mensen en meerdere buitenlanders hier 
veel protesteren en iedereen verjagen van het wijkplein. Ze zijn 
tegen dingen die in hun eigen land gaande zijn, dat moeten ze hier 
verbieden. Je hoort ze schreeuwen en roepen, maar je weet niet 
waar het over gaat. Het ziet er eng uit, soms heel extremistisch 



en veel vrouwen met boer'ka's. Met boerka's heeft ze moeite, je 
kunt die mensen niet aankijken, maar hoofddoekjes vindt ze geen 
probleem. Op straat is veel overlast van hangjongeren, mede door 
het gebrek aan goede voorzieningen voor deze leeftijdscategorie en 
de hoge werkloosheid' waardoor veel mensen op straat handelen in 
de vorm van dealen. Maar de meeste bewoners voelen zich niet 
onveilig in de wijk . 

De grootste overlast wordt op dit moment veroorzaakt door 
jongeren van 10 tot 30 jaar. "lk stand er zelf bij, toen een joch van 
nag geen tien jaar oud een prullenbak in brand stak," vertelt Joke 
van den Boomen. Van oudere werklozen heb je eigenlijk geen last, 
zij zitten in het theehuis, op de bankjes in de openbare ruimte 
of in het cafe. Bij het Boerenplein zitten bijvoorbeeld oudere 
Maro[kkanen en Turken en zij vinden zelf oak dat deze jongeren 
even terug gestuurd moeten warden naar hun eigen land, waar een 
harde aanpak gehanteerd wordt voor ongewenst gedrag. Jongeren 
stelen oak veel, omdat er geen werkgelegenheid is, metals gevolg 
dat veel voorzieningen daarom genoodzaakt zijn te vertrekken uit 
de wijk. Bij de Dimbo, een Turkse ondernemer in de wijk, warden 
Marokkaanse meisjes afgewezen als ze daar willen werken, terwijl 
bij de Pearl aan de Diersenlaan, een Nederlandse ketenwinkel' net 
buiten Transvaal, veel gekleurde mensen werken. 

Het is niet zo dat er niets wordt georganiseerd voor deze 
leeftijdsgroep, maar het is gering. De Haagse Hopjes organiseert 
regelmatig dingen voor oudere kinderen in het wij kpark, zoals 
lasergame, maar er zitten altjjd een paar rotte appels tussen die 
het verpesten, vertelt Joke van den Boomen. 

ajbeeldingen 
links: Marokkaans migratiefestival in net Wijkpark. Een cultuur domineert in het 
Wijkpark, wat soms tot ergernissen kan leiden bij bewoners. Bron: NU.nl (2009) 
rechts: Joke van den Boomen heeft de raad van de rechtspraak op bezoek en 
vertelt het iets over het functioneren van het Wijkpark. Bron: Haagse Hopjes 
(2010) 
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''Aan een wijk zoals deze zitten natuurlijk heel 
duide/ijk twee kanten. Het is /euk dat er zoveel 

andere cu/turen zijn, dat vond ik vroeger al leuk, 
maar Marokkaanse gezinnen zijn het ergst. Die 
kinderen worden niet opgevoed. Het ging al mis 

toen de corrigerende tik werd afgeschaft. Oat 
hadden ze nooit moeten doen. Maar veel van de 
ouders weten ook niet wat hun kinderen uitspo
ken, want ze worden we/ gestraft. Bij de Haagse 
Hopjes zie ik soms kinderen met letterlijk een 

b/auwe handafdruk op hun wang." 

Joke van den Boomen 



Het alle daagse leven 
Ab, een Marokkaanse man van rand de 35 jaar vertelt dat mensen 
hier in de wijk vooral voor zichzelf kiezen, ze zijn tevreden zo. Ze 
willen er niets bij. Veel mensen zijn hier arm, werkloos en laag 
opgeleid, je kunt ze alles wijs maken. Ze blijven dan oak het liefst 
in hun eigen buurtje, alles gebeurt oak op straat, maar daar is 
eigenlijk geen plek. Hij spree kt nu voornamelijk vanuit de Turkse en 
Marokkaanse gemeenschappen die random de Hoefkade wonen. 
De stad is te ver, veel mensen hebben geen auto en zijn ze dus 
gebonden aan de dure supermarkt hier. Mensen hebben geen zin 
om verder te lopen met die zware tassen en de prijzen schieten 
omhoog. Zij gaan niet vaak naar het centrum en zijn hun netwerken 
beperkt tot de wijk of in hun eigen land. Ab vertelt dat veel mensen 
daarom oak niet in de buurt investeren, het meeste geld gaat 
terug naar hun eigen land, daar hebben ze een tweede huis. Zelf 
gaat Ab regelmatig naar het centrum toe, "als ik bijvoorbeeld wat 
modieuzere kleding wil kopen ." Daaruit blijkt wederom dat de 
diversiteit gering is. 

Negatief beeld 
Het negatieve beeld dat over de wijken bestaat, wordt voornamelijk 
door mensen geschetst die niet in de wijk wonen of werken. Het 
negatieve beeld wordt vooral geschetst door het ander soort 
gedrag dat de hoofdzakelijk buitenlandse bevolking toont. Als aan 
de Nederlanders die in de wijk wonen of werken en of mensen die 
enkel in de wijk werken, wordtgevraagd watzij van de wijkenvinden, 
dan vallen hun juist de positieve punten op. Een wijkmedewerkster 
van bewonersorganisatie de Paraplu in de Schilderswijk, voelt zich 
niet onveilig als ze 's avonds na een vergadering nag over straat 
moet. Het zijn juist haar vriendinnen die zeggen dat ze niet meer 
door de Koningstraat zou moeten lopen. Ze luistert er wel naar, dan 
komt haar man haar halverwege ophalen, maar ze vindt dat het 
juist heel gezelHg op straat is 's avonds. Joke van den Boomen heeft 
een soortgelijke ervaring. Zij heeft een keer haar vriendinnen in de 
wijk uitgenodigd die uit de betere wijken komen en zij begrijpen 
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echt niet waarom Joke hier woont. Dat kun je oak pas enigszins 
begrijpen als je hier minstens een week intensief rand hebt 
geiopen. "We gingen allemaal leuke dingen doen, op de foto bij 
de Turkse fotograaf in klederdracht. Ze vonden het vies, maar als 
het bijvoorbeeld Volendam was geweest, dan hadden ze vast niet 
moeilijk gedaan." 

0••••1111•••···· · ················ · 

HaagWonen 

Staedion 

afbee/dingen 
boven: Logo's van de drie grote woningbouwcorporaties. Bron: Haag Wonen, 2010, 
Staedion, 2010, Vestia, 2010 
Reents : De woningen van Staedion die in de toekomst gesloopt gaan worden. 
Bron : Ruhe, 2010) 



WONEN EN VERHIJIZEN 

De meerderheid van de woningen in Transvaal en de Schilderswijk 
zijn in handen van woningcorporaties. Het aantal woningcorporaties 
is ten opzichte van vroeger afgenomen. Er zijn drie grote corporaties 
in de wijk actief, Haag Wonen, Staedion en Vestia . In Transvaal 
waar momenteel stadvernieuwingen plaatsvinden, !<omen meer 
koopwoningen terug waar particuliere vastgoed investeerders 
woningen in bezit hebben, zoals bij het project De Orient en Via 
Salsa. 

Lenie Meijer kreeg nag een woning in Transvaal toegewezen 
door een van de vele woningcorporaties, die na de intreding van 
de Woningwet actief waren en daar woont ze nu nog steeds. 
Ze woont in het laatste hofje. In de Pieterburgerstraat zijn ze 
allemaal afgebroken vanwege de stadsvernieuwing. Ze begrijpt 
niet waarom deze woonvorm niet is terug gebouwd. Het wonen 
in een hofje werkt namelijk heel goed, in het bijzonder wanneer 
verbaal communiceren met de buren lastig gaat. In een hofje is 
vaak fysiek contact met elkaar, er is een grate sociale controle 
doordat je niet allemaal naast elkaar woont, maar goed zicht op 
elkaar hebt. Je leert elkaar kennen en gaat samen buiten zitten . 
Door haar betrokkenheid bij de buurt heeft ze er voor gezorgd dat 
de oude poort nu blijft staan en het hofje in tact blijft. Nu is er zelfs 
een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe functie bovenop de 
poort, zoals dat vroeger oak bebouwd was. Ze heeft meegedaan 
en bedacht dat er een historisch museum moet komen, wat 
gecombineerd kan warden met een educatiefunctie. 

De mevrouw uit de Herman Costerstraat, woont in een woning van 
Staedion. Ze vertelt dat haar woning in 2013 wordt gesloopt. "Ze 
zeggen dat ze de periode nag oprekken, maar ik baal er wel van. 
Dit is mij namelijk niet verteld toen ik hier kwam wonen en moet 
ik op mijn leeftijd dus weer verhuizen. Bovendien is het zonde dat 
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dit wordt gesloopt, de woningen zijn net opgeknapt en heel mooi. 
De woningen gaan waarschijnlijk gebruikt warden voor gezinnen." 
De Surinaamse vrouw die in de seniorenwoning aan de Delftselaan 
woont, is niet te spreken over de wijze waarop Staedion te werk 
gaat. "Eerst woonden er wel veel ouderen mensen in deze flat, 
maar dat is nu veranderd. Het interesseert Staedion niet wie er 
in komt, als zij maar betaalt krijgen. Het zijn alleen tweekamer 
appartementen voor alleenstaanden of twee personen . Nu zitten 
er gezinnen in van vijf personen of alleenstaande moeders met veel 
kinderen. Oat mag helemaal niet, het veroorzaakt veel overlast en 
is het te vol. Daarnaast komen er oak steeds meer drugsdealers in 



de flat te wonen. Ze maken alles stuk, laten rotzooi in de lift achter 
en spugen erin." 

Ook Joke van de Boomen vindt dat er bij de woningcorporaties, 
maar ook bij de gemeente veel fouten worden gemaakt. "Het valt op 
dat veel Turken bijvoorbeeld helemaal niet met a Ileen maar Turken 
in een straat willen wonen. Oat is weer een tout van gemeente en 
Staedion. Zij hadden eerst de bevoegdheid om woningen toe te 
kennen aan bewoners . Toen pleitte ik voor een mix van 'fifty fifty', 
want ik zag de problemen al aankomen. De gemeente en Staedion 
zouden hiervoor zorgen, maar dat is niet gebeurt. Daar hadden ze 
veel strenger op moeten zijn . Nu wonen alle bevolkingsgroepen 
geclusterd in de wijk, terwijl velen dat niet wilden."Niet alleen 
Turkse bewoners, maar ook Surinaamse bewoners zouden het 
fijn vinden om niet gegroepeerd te wonen . De mevrouw uit de 
Delftselaan vertelt dat veel Surinamers het fijn zouden vinden a'ls 
er weer meer Nederlanders in de wijk zouden komen wonen. 

Waar de Oost Europeanen in het zuiden van Transvaal wonen 
en waar vroeger de groothandelsmarkt was, wonen de meeste 
bewoners met bijna zes personen op een kamer en liggen allemaal 
matrassen op de grond, vertelt Lenie Meijer. Dit is voordelig voor 
de huisjesmelkers die hier goed aan verdienen en goedkoper voor 
de Oost Europeanen een zelfstandige woning te zoeken. Tevens 
is er ook een groot woningtekort in de wijken en zegt dat er veel 
kantoorpanden leegstaan in Den Haag. Oat zouden hele geschikte 
ruimtes zijn in de vorm van tijdelijke woonruimte om de Oost 
Europeanen tijdelijk in te huisvesten. De woningen in de wijk blijven 
dan vrij voor gezinnen en andere huishoudens. Daarnaast sluit het 
woningaanbod ook niet aan op de vraag. In de nieuwbouwwijken 
in Transvaal zijn uit twee koopwoningen gezinnen gezet, omdat ze 
de hypotheek niet meer konden betalen, vertelt Lenie Meijer. Ze 
willen hier namelijk mensen met hogere inkomens aantrekken, 
maar de huidige bewoners kunnen nergens terecht. 
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Door de vernieuwingen heeft Ab veel mensen zien komen en gaan. 
ledereen wil eigenlijk wel weg, of zelfstandig gaan wonen, maar ze 
kunnen het niet betalen of is er geen plek. Rondom de Hoefkade 
wonen we wel gemixt, zegt hij, Turken, Marokkanen, Surinamers 
en Chinezen. In het theehuis komt de broer van Ab, Yousuf, 
binnenlopen, hij woont in Leidschendam en komt regelmatig naar 
de Schilderswijk om familie en vrienden op te zoeken. Maar dat 
niet alleen, hij laat zien dat hij schoenen heeft gekocht en hij weet 
voor vele producten winkeltjes in de wijk te noemen, waarvoor hij 
specifiek naar deze wijk terugkeert . Voor hem was er geen plek in 
de Schilderswijk en in Leidschendam kon hij eerder een woning 
krijgen, maar hij vertelt dat het hem goed bevalt. " lk heb daar een 
mooi huisje met uitzicht op een park met bomen." 

Een Marokkaanse man van middelbare leeftijd, is het gelukt 
om van Transvaal naar de Schilderswijk te verhuizen. Hij is van 
de Kempstraat in Transvaal verhuisd naar een woning aan het 
Hannemanplantsoen in Schilderswijk. Hij woont er nu al 1,5 jaar. 

Joke van den Boomen woont inmiddels al ti en jaar in haar nieuwe 
woning aan het Wijkpark. Zij heeft de volledige verandering in 
de wijk mee gemaakt en dat maakt ook haar betrokkenheid zo 
groot. De meeste oude bewoners zijn voordat er gesloopt was al 
uit de wijk weggegaan of tijdens de renovatie. De contacten en 
netwerken die ze toen had opgebouwd waren al verbroken. Toch is 
ze niet van plan voor altijd in deze wijk te blijven wonen . Er is hier 
een Marokkaanse woongroep voor oudere mensen, dat is echt heel 
leuk, maar je moet er niet teveel van hebben. Zelf wil ze daar niet 
belanden, ze wil wel, oud worden tussen mensen met wie ze kan 
communiceren. Dus op het moment dat ze in een bejaardenwoning 
moet, gaat ze de wijk uit. Oat geldt ook voor andere Nederlanders 
die oud worden. Er worden geen woningen meer gebouwd voor 
deze doelgroep. Alleen enkele bejaardencentra voor Marokkanen 
en als Nederlander kom je dan niet meer in je eentje terug, vertelt 
Joke Jannessen. "De sociale samenhang is in de wijk verdwenen, 



niemand praat mee met elkaar. Al gaat het maar om groeten of een 
klein praatje, iedere bevolkingsgroep leeft op zichzelf." Het grootste 
probleem is de taal die ze niet kunnen spreken. "Je begrijpt elkaar 
gewoon niet." Ze merkt het zelf met haar buren als ze even moet 
helpen met de boodschappen. Zonder communicatie houdt het 
snel op. 

De wijk is overbevolkt en Joke van den Boomen is blij dat er 
minder woningen voor terug worden gebouwd. Er komen nu 
ook koopwoningen voor terug. In de Wesselstraat worden koop
en sociale huurwoningen bijvoorbeeld gemixt. "Maar nu hoor je 
kinderen regelmatig tegen andere kinderen zeggen: jullie wonen in 
een sociale huurwoning," vertelt Lenie Meijer, "regelmatig komt dit 
voor tijdens straatfeesten." 

In het nieuwe gedeelte van Transvaal komen daadwerkelijk 
Nederlanders terug, vertelt ze en dat is dus een goed begin. 
"Maar het is wel jammer om te zien dat nieuwe bewoners die 
het juist goed met de buurt voorhebben en er ook daadwerkelijk 
iets mee willen doen vaak weer snel vertrekken." Bijvoorbeeld 
de woontorens in het wijkpark. Onder de woontorens zou een 
lunchroom komen, daar heeft Joke van den Boomen ook voor 
gepleit, zodat als ze bijvoorbeeld visite heeft daar kon gaan lunchen 
of gewoon koffie drinken. De gemeente heeft een vergunning aan 
de lunchroom verleend, zodat ze tot drie uur 's nachts open mogen 
zijn, dat hadden ze nooit moeten doen. Door de overlast is er weer 
een gezin uit de wijk verhuisd. 

afbeeldingen 
boven: Woontorens in het Wijkpark. Bron: Ruhe, 2010 
onder: De Urban Villa in het Wijkpark waar Joke van den Boomen woont. Bron: 
Ruhe, 2010 
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VOORZIENINGEN 

Met de komst van de supermarktketens zijn vele specifieke 
winkeltjes uit het straatbeeld verdwenen. Dit tot grote spijt van 
vooral de oorspronkelijke Nederlandse bewoners. Niet alleen 
is het aantal kleine winkels terug gedrongen, het aanbod is ook 
veel eenzijdiger geworden en er zijn nauwelijks nog winkels met 
specifieke Nederlandse producten te vinden . De immigranten die in 
de wijk kleine ondernemingen zijn gestart, hebben anderzijds het 
aanbod in de wijk verruimd. Zij hebben uit het land van herkomst 
specifieke producten overgebracht, die zij nu in de wijken verkopen . 
In het gedeelte waar nu de Oost Europeanen wonen zijn opvallend 
veel kappers en cafes te vinden . In tegenstelling tot vele lslamieten 
mogen zij wel alcoholische dranken nuttigen, maar veroorzaakt dat 
tegel ijkertijd weer overlast, omdat dit al overdag in de openbare 
ruimte genuttigd wordt, waar ook kinderen spelen. 

Markt 
De Haagse Markt, staat nog steeds op dezelfde plek, ingebed tussen 
de wijken. In plaats van drie dagen, is de markt nu vier dagen open . 
Zij speelt een belangrijke rol in de stedelijke economie van Den 
Haag en is een belangrijke inkomstenbron voor veel bewoners. 
Dagelijks trekt de markt ongeveer 35.000 bezoekers (DSO, 2009). 
lnmiddels staan er veel meer buitenlanders met hun kraam op 
de markt en moeten Nederlanders vechten om er nog een kraam 
te krijgen, vertelt Lenie Meijer. Al geruime tijd worden vanuit de 
gemeente beloftes gemaakt dat de markt opgeknapt zou worden, 
en dat is noodzakelijk, maar nog steeds niet gebeurd. Een deel van 
de markt zou overdekt worden . Vroeger stonden de kramen met vis 
aan de kant waar tramli jn 11 rijdt, tegenwoordig is de visafdeling 
verplaatst naar de kant van de huizen in Transvaal. Oat zorgt voor 
veel stankoverlast in die wijk, vertelt ze. 
Een vrouw op de markt die vis verkoopt, vertelt dat de markt veel 
concurrentie heeft van supermarkten in de omgeving. Ook zij vindt 
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dat de markt een opknapbeurt nodig heeft, het is bijvoorbeeld 
nodig dater meer ingangen komen . Daarnaast moet er een betere 
regeling getroffen worden wie er op de markt mogen staan. Op 
maandagavond bevoorraadt ze haar vaste kraam. Vandaag heeft 
ze haar busje dichtbij kunnen parkeren, maar dat is niet altijd het 
geval. Joke Janessen vertelt dat de markt ook niet toegankelijk is 
voor mensen met een scootmobiel, de gemeente moet na dertig 
jaar de knoop eens doorhakken. "Als de markt niet opgeknapt 
wordt, kan deze beter verdwijnen ." De bewoonster uit de Herman 
Costerstraat haalt haar producten altijd op de markt, ze houdt 
namelijk van buitenlands eten. Ze kan al haar producten op de 
markt halen en af en toe is het alleen lastig met vlees, omdat er 
a Ileen maar lslamitische slagers zijn . Zij mist dus geen Nederlandse 
winkels in de wijk en is 2,5 jaar geleden speciaal voor de markt 
weer in deze wijk gaan wonen . Zeis in de Schilderswijk opgegroeid 
nabij de Jan van Steenstraat. In de tussentijd heeft ze een tijdje in 
Belgie en Loosduinen gewoond. 

Lenie Meijer woont nog steeds in de wijk en vertelt dat het haar 
markt niet meer is. Nederlanders moeten nu vechten om hier een 
kraam te krijgen . Een mevrouw die al 30 jaar een vaste kraam op 
de markt heeft, maar hier niet woont, vertelt dat de mentaliteit ten 
opzichte van vroeger is veranderd. Nu is het ieder voor zich, vroeger 
maakten de mensen nog een praatje, maar nu niet meer. De markt 
was een belangrijke plek waar veel contacten toen plaatsvonden 
vertelt Piet Boekenstijn . 

ofbeeldingen 
links: Haagse Markt . Bron : Ruhe, 2010 
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Hobbemaplein 
Wanneer de markt geopend is, is het druk met mensen, auto's en 
fietsers rondom de markt. Niet alleen vanuit de wijk, maar ook uit 
andere wijken in Den Haag. Met name voetgangers domineren dan 
in het straatbeeld en wordt het Hobbemaplein intensief gebruikt 
om even te gaan zitten of uit te rusten, want op de markt is daar 
geen plek voor. Veel mensen sjouwen met zware tassen en maken 
hun wandeling in etappes, maar ook om even een praatje te 
kunnen maken met buurtbewoners. Mensen maken gebruik van de 
betonnen bankjes die voor de bibliotheek bij de bushaltes staan of 
gaan in het midden van plein in het grasveld zitten. Mensen zoeken 
beschutting op het grasveld, gaan er picknicken met producten die 
ze zojuist op de markt hebben gekocht of kletsen met elkaar. Aan 
de uitgesleten sporen in het gras is te zien dat de gebruikers 'joy 
walken', omdat er geen paden naar het grasveld te midden van de 
verkeersstructuur zijn aangelegd. Daarnaast word en de randen van 
het verhoogde grasveld gebruikt om op te zitten. Op de dagen dat 
er geen markt is de levendigheid op het Hobbemaplein nog steeds 
groot. 

Op het Hobbemaplein zit nog een Nederlandse slager en Tieleman 
Patat, een patatzaak die er al vanaf vroeger zit. Rondom het 
Hobbemaplein zijn allerlei nieuwe voorzieningen gekomen, 
waaronderhorecagelegenheden . Vroegerwashiereenvlooienmarkt 
en stonden er kiosken. Opvallend is dat op het Hobbemaplein 
een fastfoodketen is gevestigd, verder in de wijk zijn er namelijk 
op een Albert Heijn na, geen grootschalige bekende ketenwinkels 
te vinden, maar enkel kleine migrantenondernemingen. Op het 
Hobbemaplein bevindt zich een grote bibliotheek. Deze bibliotheek 
wordt intensief gebruikt en valt het op dat het tevens als 
ontmoetingsplek dient. Veel buurtbewoners maken gebruik van de 
bibliotheek om hier een buitenlandse krant te lezen. Net als vroeger 

afbeeldingen 
links: Haagse Markt. Bron: Ruhe, 2010 
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is het Hobbemaplein nog steeds een belangrijke opstaphalte voor 
verschillende tramlijnen, waar veel bewoners gebruik van maken. 
Velen gaan bijvoorbeeld met de tram naar Scheveningen toe om 
een strandwandeling te maken. 

De vele kleine cafes in de wijk hebben plaatsgemaakt voor grote 
thee- en koffiehuizen, die vanuit de lslamitische cultuur zijn 
meegbracht. In het theehuis waar het interview met Ab begint, 
zitten overdag veel met mannen. Ze zijn allemaal werkloos. De 
eigenaar van het cafe heeft hier wel gewoond, maar is nu verhuisd 
naar de Zeeheldenbuurt, omdat hij de buurt minder vond worden . 
Hij komt hier alleen om te werken. Ab vertelt dat in de Turkse en 
Marokkaanse gemeenschap in deze buurt, iedereen gebonden blijft 
aan hun eigen nabije woonomgeving. Hij kent dan ook de meeste 
mensen hier op straat of in het cafe. Als ze elkaar niet hier of op 
straat treffen, dan is het wel op de Haagse Markt, een belangrijke 
ontmoetingsplek waar iedereen wel een paar keer in de week naar 
toe gaat. 
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In de Schaarsbergerstraat zit nog een Nederlandse onderneming 
die verse producten verkoopt, hij heet Peter Janssen, vertelt Lenie 
Meijer, een Hollandse kruidenier. Deze ligt net buiten Transvaal, 
maar gaat ze toch de wijk uit, omdat hier producten worden 
verkocht waar zij behoefte aan heeft. Hij heeft veel Nederlandse 
klanten die naar hem toe komen en wordt vanuit de winkel ook 
eten rondgebracht naar oudere mensen. 

In de Koningstraat, vroegereen gezellige straat metveel Nederlandse 
winkeltjes, zijn de veranderingen ook goed' zichtbaar. Een 
Nederlandse bewoonster die aan een plein achter de Koningstraat 
woont, vertelt dat ze op dit moment vooral de Nederlandse winkels 
in de Koningstraat en buurt mist. Zij moet daarvoor speciaal naar 
het centrum toe, net als vele andere bewoners en dat zou ze liever 
niet willen . Ze vindt het verve lend als ze in een Turkse winkel staat, 
waar iedereen alleen in hun eigen taal spreekt. Als ze er dan wat 
van zegt dan kunnen ze ineens wel Nederlands spreken, maar het 
is jam mer, omdat het gezellige praatje dat je vroeger in de winkels 
had nu verdwenen is. De dierenwinkel in de Koningstraat is de enige 
Nederlandse winkel die nog over is, de rest is allemaal buitenlands 



geworden. Een tijdje terug zat de Albert Heijn er nog, maar deze 
is uiteindelijk ook verdwenen. "De Albert Heijn is te duur voor de 
mensen hier,"vertelt Ab. De criminaliteit is hoog en is er te weinig 
klandizie. In de winkels wordt veel gestolen en er is veel beveiliging 
nodig, wat voor veel winkeleigenaren onbetaalbaar is. Daarnaast is 
het eigen personeel vaak niet te vertrouwen. Naast de Albert Heijn 
is ook de ketenwinkel HACO uit de wijk verdwenen, een bekende 
Haagse winkelketen die op de hoek van de markt zat, vertelt Ab. 
Hij denkt ook niet dat het zou werken als hier een bioscoop zou 
komen. Oat zou helemaal mis gaan en daar heb je ook weer veel en 
beveiliging voor nodig. 

De Nederlandse eigenaresse van de dierenwinkel vertelt dat zij met 
haar winkel al 28 jaar in de Koningstraat gevestigd is en daarmee 
het langst van alle Nederlandse winkels. Ze woont niet meer in de 
wijk, omdat ze verhuisd is vanwege haar zoon. Hij werd regelmatig 
in elkaar geslagen. Vroeger zat er ook nog een speelgoedwinkel, 
kledingwinkel en een slager in de straat. Er is heel veel veranderd 
hier, maar zij heeft nergens last van. "lk mis wel wat kledingwinkels, 
die heb je hier nauwelijks of het is buitenlandse kleding en 
voorzieningen zoals een gewone bloemenzaak." De Nederlanders 
die buiten zitten in de Wellingtonstraat kunnen ook alleen nog 
maar de dierenwinkel noemen als echte Nederlandse winkel. "Er 
verdwijnt meer dan er bij komt", zegt een van de mannen. Soms 
komt er na het verdwijnen van een voorziening helemaal niets 
meer terug. Ze vinden dat ze zich moeten aanpassen aan anderen, 
"het is een gemixte wijk, maar wel met veel meer allochtonen." 

De Paul Krugerlaan, ook een van de levendigste winkelstraten van 
vroeger, is een tijd geleden in verval geraakt. Vroeger ging je daar 
nog heen om de mooie etalages te bekijken, vertelt Joke van den 
Boomen. Het heeft echt heel lang geduurd, voordat daar iets aan 
gedaan werd. Ze vindt dat de fout bij de gemeente ligt, omdat zij 
alle criminelen en het uitschot hier hebben geplaatst. 
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Na een bezoek aan het theehuis zet het gesprek met Ab zich 
voort tijdens een wandeling langs de Hoefkade. Wanneer de 
witgoedwinkel wordt gepasseerd, raakt Ab in gesprek met de 
eigenaresse van de winkel. Het is een Nederlandse mevrouw op 
leeftijd, die samen met haar man de winkel runt. Haar man is 
tevens de penningmeester van de winkeliersvereniging die in deze 
straat actief is. "lk zit hier al 28 jaar met mijn witgoedwinkel, maar 
ik ga niet weg, waarom zou ik? lk heb het hier naar mijn zin en 
deze voorziening zit hier nog niet in de straat. Ze helbben me al 
regelmatig proberen uit te kopen, maar dat laat ik niet gebeuren." 
Door haar vastbeslotenheid draagt ze dus bij aan de diversiteit in 
het voorzieningenaanbod. Ze woont niet in de wijk en dat doet ze 
uit veiligheid. "Stel dater iets mis blijkt te zijn met een product, dan 
weten ze je onmiddellijk te vinden." 

Sommige voorzieningen zijn niet goed zichtbaar in de wijk en moet 
de gebruiker weten dat het daar zit, zo vertelt de bewoonster 
uit de Herman Costerstraat. Zij woont tegenover de tropische 
supermarkt, die in een soort loods gevestigd is aan de achterkant 
van bouwmarkt Karwei. "Maar weinig mensen weten dat deze 
grote winkel hier zit". Vanaf het bedrijventerrein is deze winkel ook 
niet bereikbaar, de weg leidt enkel naar de bouwmarkt. 

Het is niet verwondedijk dat veel allochtone bewoners genoeg 
hebben aan de voorzieningen in hun wijk, gezien het aantal 
buitenlandse winkels, hoewel een aantal allochtone vrouwen ook 
aangeeft zo nu en dan naar het centrum te moeten voorbepaalde 
voorzieningen. 

afbeeldingen 
vlnr. Paul Krugerlaan, Hoefkade Transvaal, Hoefkade Schilderswijk, Koningstraat. 
Bron: Ruhe, 2010 





HET PIJBLIEI< DOMEIN 

Het Zuiderpark met haar vele voorzieningen, dat vroeger het enige 
grate park in de nabijheid was, wordt nu nog steeds veel bezocht 
door bewoners uit Transvaal en de Schilderswijk. Veel grate 
gezinnen gaan regelmatig naar het Zuiderpark en met name op 
de warmere dagen wordt er veel gebarbecued. Tot grate ergernis 
van medegebruikers, omdat er veel rommel achterblijft. Bewoners 
zijn niet alleen op dit park aangewezen. Na de stadsvernieuwing 
zijn vele nieuwe ruimtes gecreeerd die als plein, park of plantsoen 
functioneren. Daarnaast is er een groat wijkpark met een 
stadsboerderij aangelegd, waar zich vroeger de schooltuinen 
bevonden. Voor de inrichting van de pleinen die in de wijken zijn 
aangelegd is veel aandacht geschonken aan voorzieningen voor 
kinderen. Oudere mensen gebruiken veel vaker het trottoir dat 
in de nabijheid van hun woning is gelegen, vaak ook uit noodzaak 
omdat het meubilair op pleinen is gesloopt. 

De inrichting van het Oranjeplein is in de loop der tijd steeds 
veranderd, vertelt een bewoonster. "Vroeger was het echt een 
bos, zoveel bomen stonden er." De vele bomen maakte het plein 
er echter niet vei'liger op, omdat drugsverslaafden en hero'lne 
spuiters zich hier gemakkelijk konden ophouden. Bewoners troffen 
regelmatig spuiten aan en er hebben ook veel verkrachtingen 
plaatsgevonden. Later is er een zwembad gekomen met een 
grate zandbak, die zijn weer verdwenen, maar het plein is nu veel 
overzichtelijker en is er geen overlast van drugsverslaafden meer. 
Dit plein wordt in de avonduren overigens wel gesloten. Tovik, 
een Marokkaanse man die al 39 jaar in de Schilderswijk woont en 
in de jaren '70 naar Nederland is gekomen, zit regelmatig op de 
bankjes op het Oranjeplein . Hij kent ook de meeste mensen die 
bij de Haagse Hopjes werken en begroet ze regelmatig. Ze groeten 
hem dan terug. Hij zit daar omdat het lekker rustig is, hij is namelijk 
gescheiden van zijn vrouw en wil rust. Hij werkt ook niet meer, 
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vroeger was hij timmerman van beroep. Hij zit liever in dit park 
dan dat hij naar een theehuis gaat. Op het Oranjeplein is goed af te 
lezen dat in deze buurt relatief veel Nederlandse gezinnen wonen, 
het park wordt gedomineerd door Nederlandse gezinnen die aan 
het picknicken of spelen zijn. 

Het Kaapseplein is het oudste plein in Transvaal. Dat is er al van 
voor de oorlog, vertelt Joke Jannessen, al 66 jaar bewoonster in 
Transvaal en actief bij de bewonersorganisatie Transvaal Zuid 
(BOTZ). 
Op het Kaapseplein zitten twee Oost Europese vrouwen van 
ongeveer dertig jaar. Ze hebben jongen kinderen en komen graag 
op dit plein. Ze wonen enkele straten achter dit plein, richting De 
la Reyweg. Het Zuiderpark bezoeken ze ook regelmatig. Het nadeel 
van dit plein vinden ze dat er veel afval ligt, bijvoorbeeld naast de 
prullenbakken en alle schillen van de zonnebloempitjes kleuren 
de bestrating van het plein wit. Maar verder vinden ze het een 
tijne buurt. Twee Marokkaanse vrouwen, tevens rand de dertig 
jaar, zitten ook op een bankje aan het Kaapseplein . Het is op zich 
prettig om hier met kinderen te komen, vertellen ze, maar in plaats 
van zand op de speelplekken zouden ze moeten nadenken om er 
een grasveld of grasmat aan te leggen. "Het zand stuift op en de 
kinderen warden vies. Vooral als het er veel zijn, dat is dus niet 
praktisch." Ze wonen aan De La Reyweg en gaan vaak hierheen, 
maar ook zij gaan vaak naar het Zuiderpark. Verder ligt er \(,eel 
rommel op het plein, dat is akelig vinden ze. Eigenlijk zou er de hele 
dag een agent aanwezig moeten zijn die toezicht houdt. Ze zijn ook 
bang. ledere dag komt er een man met een busje naar dit plein en 
gaat over de rand hangen en kijkt. 

afbee/ding 
Zuiderpark Den Haag. Bron: Ruhe, 2010 



Wijkpark 
Voor de aanleg van het wijkpark, zijn een aantal blokken woningen 
gesloopt. Joke van den Boomen is 65 jaar geleden geboren in een 
van deze gesloopte woningen in Transvaal, het Fronemancomplex 
in de Fronemanstraat. Ze kan de plek precies aanwijzen vanuit 
haar woning in het wijkpark, op de plek waar nu het doel van het 
voetbalveld staat. Het wijkpark functioneert goed en maken veel 
bewoners uit Transvaal en de Schilderswijk hier gebruik van en 
er wordt ook veel georganiseerd. In het wijkpark lopen en zitten 
altijd mensen en in de middag stroomt het vol met spelende 
kinderen. Tijdens de openingstijden van de markt is het er extra 

druk. Het valt op dat allerlei mensen met elkaar staan te praten, 
blanke en donkere mensen. Joke van den Boomen vertelt dat ze 
duidelijk kan zien welke groepen bij elkaar horen. Verschillende 
bevolkingsgroepen zoeken elkaar toch op. Ze wijst naar buiten; 
"daar zitten altijd de Turkse mensen en daar de Marokkanen. Als 
je hier voor negen uur 's ochtends vroeg komt dan wordt het park 
deels in beslag genomen door Aziaten die aan gymnastiek doen. 
Soms komen ze ook met van die trommeltjes en dat maakt echt 
een kabaal zo vroeg in de ochtend." Joke kucht soms express heel 
hard als ze op haar balkon staat, of slaat ze met pandeksels tegen 
elkaar aan . Dan snap pen ze het wel. 

'·' ·' '
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Haagse Hopjes 



Het wijkpark wordt beheerd door de Haagse Hopjes en er lopen 
medewerkers rond, meestal een of twee. Op het plein zijn ze te 
herkennen aan een herkenbaar tenue en spelen ze af en toe een 
potje voetbal mee. Een van de wijkmedewerkers komt uit Rijswijk. 
"Morgen wordt er een circus georganiseerd waar kinderen aan 
mee kunnen doen, later op de dag laten ze dan een show zien aan 
hun moeders, ja er wordt veel georganiseerd hier," vertelt hij. 

In het wijkpark heeft Joke van den Boomen al veel mee gemaakt. 
In het huisje van de Haagse Hopjes is al vaak ingebroken, spullen 
gestolen, ruiten ingegooid en schommels worden vernield . Ze 

wordt altijd uitgemaakt als racist, maar ook haar medewerkers. 
Vee I speelgoed wordt gestolen en soms ziet ze het terug op straat, 
maar om dan te vragen: "mag ik even kijken of ons nummer erop 
staat, vindt ze ook weer zo wat." Met de allerjongsten maakt ze 
toch ook leuke dingen mee, dat ze haar spullen in het wijkpark 
verstoppen en dan lachten ze erom. 

Op een zomerse dag wordt er een open dag in het wijkpark 
georganiseerd, waar veel bezoekers op af komen, ook van 
buiten de wijken. Het zijn voornamelijk gezinnen met kinderen 
en er is gelegenheid voor ouders om koffie en thee te drinken. 



Nieuwsgierige oudere mensen lopen oak rand, of rijden met hun 
scootmobiels over het plein om te kijken wat er allemaal gebeurt. 
Een Hindoestaanse man is met zijn vier kinderen en vrouw vanuit 
een andere wijk hiernaar toe gekomen. Ze wonen er niet omdat 
hij de reputatie van de wijk slecht vindt. Hij heeft er zelf vroeger 
gewoond en weet veel over wat er allemaal gaande is en hij heeft 
oak het een en ander meegemaakt. Hij wil hier niet meer wonen . 
Als er activiteiten in dit park zijn of iets nodig heeft van de markt, 
komt hij hier terug. (Dus niet alleen voor de kinderen, maar oak 
voor zichzelf, zichtbare positie strook). Nu reden ze toevallig langs 
het wijkpark en zagen ze dat er iets te doen was. Ze waren op 
weg naar een Surinaams museum, vorige week waren ze op het 
binnenhof. Zander dat er naar gevraagd wordt vertelt hij direct 
hoe goed ze het hebben. Zijn kinderen zijn gezond en gaan naar 
een goede school en zelf heeft hij een mbo-opleiding genoten. Een 
meisje van 15 jaar vertelt dat er voor haar weinig voorzieningen 
in de wijk aanwezig. Tijdens de open dag in het wijkpark mag ze 
nergens aan meedoen, omdat ze daar alweer te oud voor is. 

Twee Turkse vrouwen die staan toe te kijken hoe hun kinderen zich 
in de mini bungeejump vermaken, geven veel commentaar op de 
Marokkanen in de wijk. Regelmatig gaan ze oak naar Zuiderpark 
toe. Veel moeders ondervinden overlast van oudere kinderen in 
de andere speelparken en pleinen, ze gaan harder schommelen 
en maken de situatie onveiliger voor de jongere kinderen. Veel 
pleintjes in hun woonomgeving warden dan oak niet gebruikt. 
Veel bewoners vinden het wijkpark leuk, omdat de stadsboerderij 
ernaast is gelegen. 

Op veel van de kleinere pleinen en plantsoenen is door vandalisme, 
veel meubilair uit de inrichting verdwenen. Op een aantal grotere 
pleinen na, is het aanbod qua voorzieningen gering of eenzijdig. 
Bewoners vertellen dat veel speelplekken verkeerd gebruikt 
warden of niet aansluiten op de behoefte van omwonenden. 
In de recent gebouwde nieuwbouwwijken in Transvaal is een 
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nieuw park aangelegd, de Wijktuin Transvaal in de Viljoenstraat. 
Ten tijden van het ontwerp is totaal niet nagedacht over wie de 
gebruikers zouden zijn, vertelt Lenie Meijer. "We noemen dat een 
kijkplein', vertelt Joke Jannessen. Met een kijkplein bedoelen ze dat 
er wat bankjes aan de zijkant staan en dat je mensen kunt bekijken. 
Ze krijgen bij de BOTZ hier veel klachten over, omdat er alleen maar 
eengezinswoningen omheen staan en er veel kinderen in de buurt 
zijn die willen spelen. Een totale mismatch, want dit park is meer 
geschikt voor senioren. Uiteindelijk heeft ze het zover kunnen 
krijgen dat er een paar speeltoestellen aan de zijkant, buiten het 
park, zijn geplaatst. "Maar ja, de oudere kinderen gaan niet meer 
op een wipkip zitten." De gemeente luistert totaal niet en is veel te 
kortzichtig. Van te voren bedenken ze wat, maar eigenlijk weten ze 
nag niet wie de bewoners warden. Maar met eengezinswoningen 
moet je natuurlijk wel met kinderen rekening houden. Daarnaast 
werden er toch weer vele rozenplanten neergezet en die warden 
er alleen maar uitgetrokken. Op andere plekken gebeurt het oak, 
voor het opvanghuis hier in de buurt zijn bankjes geplaatst, daar 
komt natuurlijk overlast van. Als het achteraf te laat is doen ze er 
niets meer aan. 

afbee/ding 
'Kijkplein' in Transvaa l. Bron: Ruhe, 2010 



De Surinaamse vrouw uit de Delftselaan, kijkt uit op de lange 
speelstrook die over de hele laan tot aan de Vaillantlaan loopt. 
Voor haar huis bevindt zich een speelkooi, voetbalveld en een 
basketbalveld. Deze speelplek blijft de hele nacht open en dat 
betekent overlast tot een of twee uur in de nacht, want de bal in 
zo'n kooi maakt oak een hoop lawaai. Oak valt het op dat het veldje 
bestemd om honden uit te laten, gebruikt wordt door jongeren om 
in te spelen en dat mensen hun hand buiten dit veld uitlaten. Ze 
vindt dat de speelplaats hier op de verkeerde plaats is aangelegd. 
"Er wonen helemaal geen kinderen, maar juist veel ouderen. 
Ouderen willen hier meer rust en kunnen zitten in een parkje en 
met elkaar praten, een plekje voor zichzelf. De gemeente luistert 
niet naar de bewoners en vele onder hen hebben de huizen aan de 
overzijde al te koop gezet en trekken weg. " 

Dit gesprek vond in de zomer plaats. De medewerkster van de 
Paraplu vertelt namelijk dat in de winter speelplekken eerder 
'dichtgaan', door de schijnwerpers uit te doen. Het licht van de 
schijnwerpers zorgt voor veel overlast bij bewoners en zij willen 
graag dat om negen uur het licht uit gaat en het park dicht. Hoewel 
in de meeste gevallen de parken niet fysiek afgesloten kunnen 
warden. 

De periode dat de hele straat als speelplek diende is voorbij. De 
breedte van de trottoirs verschilt sterk in de wijken, omdat tijdens 
de stadsvernieuwing verschillende rooilijnen zijn aangebracht of 
straten bewust smaller zijn gemaakt. Bewoners zetten zelf hun 
tuinstoelen buiten en met name voor de koffiehuizen is te merken 
dat er behoefte bestaat aan terrasruimte. Nederlandse bewoners 
in de Wellingtonstraat in de Schilderswijk hebben op een zomerse 
dag met verschillende buren hun tuililstoelen op het trottoir 
gezet en ontmoeten elkaar daar. Een andere Nederlandse man 
komt aanfietsen en ze maken een praaitje met elkaar. De trottoirs 
functioneren als belangrijke ontmoetingsplekken, mensen maken 
met elkaar een praatje, of vormen het om tot een klein terras door 
hun eigen meubilair mee te nemen. 

afbeeldingen 
boven: bewoners in de Schilderswijk zetten zelf stoelen op straat 
midden en onder: stalling voor scootmobiels die een deel van de stoep in beslag 
nemen. Bro11: Ruhe, 2010 
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In de koffie- en theehuizen zijn de bezoekers vaak genoodzaakt om 
binnen te zitten. Enkele mannen zitten op tuinstoelen buiten voor 
het cafe. Uit diverse gesprekken blijkt dat er veel behoefte bestaat 
aan terrasruimte. Door de smalle stoepen is er weinig plek voor en 
is een terrasvergunning of het uitbouwen een dure onderneming, 
vertelt Ab. 

Het valt op dat er regelmatig containers van 1,5 bij 1,5 meter 
midden op het trottoir staan geplaatst. De ruimte wordt daardoor 
versmald en in sommige gevallen kunnen twee personen niet meer 
naast elkaar lopen, daarnaast wordt het uitzicht van bewoners 
op de begane grond belemmerd. Deze containers blijken als 
opslagbox te dienen voor scootmobiels van oudere mensen in de 
wijk, omdat deze in de meeste portiekwoningen niet mee naar 
binnen kunnen. "Het probleem is dat alles hier op dezelfde rooilijn 
wordt voortgebouwd. De straten blijven daardoor veel te smal, het 
zou juist breder gemaakt moeten worden," vindt Joke Jannessen. 
"Tegenwoordig hebben mensen twee auto's, fietsen, staan er 
afvalbakken en boxen voor de scootmobiels op straat. Fietsers op 
straat kunnen er amper langs. Achter de portieken zitten vaak zes 
woningen en dus zes gezinnen. Vroeger had je alleen een fiets. De 
ruimte groeit niet mee met de veranderingen in de wij k en is stil 
blijven staan." Daarnaast vindt ze dat er nodig iets aan het groen 
in de wijk en de fietspaden gedaan moet worden, " je kunt amper 
fietsen hier, in de nieuwe plannen besteden ze daar ook geen 
aandacht aan." 

afbee/dingen 
Diverse activiteiten van de Haagse Hopjes. Bron: Haagse Hopjes, 2010 
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Activiteiten en verenigingen die vanaf de jaren veertig vanuit de 
kerk werden georganiseerd, worden nu vanuit meerdere aparte 
verenigingen georganiseerd. Zoals de bewonersorganisaties, 
wijkbeheer en diverse stichtingen. In veel gevallen zijn er nog 
veel (oorspronkelijk) Nederlanders actief, omdat zij ooit zelf het 
initiatief genomen hebben om een vereniging op te richten en 
zij hebben nog vaak een besturende rol. Eerst kwamen zij vooral 
voor zichzelf op ten tijde van de stadsvernieuwing, nu zijn de 
organisaties zodanig uitgebreid dat ze vele andere buurtbewoners 
ermee proberen te helpen. 

De Julianakerk is een van de weinige kerken die over is, dankzij 
de vele acties die gevoerd zijn, waar ook Joke Jannessen aan mee 
deed. lmiddels hebben meerdere, ook buitenlandse organisaties 
hier een rnimte in gekregen. De kerk is nog steeds een belangrijke 
publieke voorziening waar veel mensen uit de wijken en omgeving 
naartoe komen voor sociale activiteiten, hulp en informatie. Sinds 
er betaald parkeren rond de kerk is ingevoerd, komen er steeds 
minder mensen op af, omdat ze moeten betalen en neemt het 
aantal deelnemers aan sociale activiteiten af. Het samen brengen 
van mensen door middel van zo'n activiteit is juist zo belangrijk, 
omdat het veel tijd kost om dit op te bouwen, beargumenteren 
bewoners tijdens een bewonersvergadering. Lenie Meijer die in de 
bewonersorganisatie Transvaal zit, vindt echter dat deze mensen 
ook een parkeerkaartje kunnen veroorloven. "Ze rijden allemaal in 
een auto en vaak een du re ook. Je ziet hier veel du re auto's vertelt 
ze en mensen met gouden kettingen en dure sieraden, je moet 
eens zien water allemaal bij de voedselbank komt, velen verdienen 
dit niet en een uitkering al helemaal niet." 

Een van de grootste en zichtbaarste organisaties in Transvaal en 
Schilderswijk is de Haagse Hopjes. Een initiatief vanuit de bewoners 
met als drijvende kracht Joke van den Boomen. Op een aantal 
pleinen in de wijken staan vaste gebouwen en op de overige staan 
containers, waarin speelgoed zit. Kinderen tot en met 12 jaar 



kunnen dat lenen tegen een zeer geringe bijdrage. 's Middags gaan 
deze open en onder toezicht van een vrijwilliger kunnen kinderen 
met het gehuurde speelgoed de hele middag en in de zomers 
ook de avond, spelen. Vrijwilligers worden vanuit het wijkbeheer 
gezocht. 

Daarnaast organiseert de Haagse Hopjes ook andere activiteiten 
op de pleinen in samenwerking met bewoners en wijkbeheer, 
waarbij veel aandacht besteed wordt aan de diverse festiviteiten 
Ll it andere culturen. Dit jaar organiseert Joke van den Boo men niets 
meer vanuit de Haagse Hopjes tijdens de Ramadan, daar begint ze 
niet meer aan. Dan krijg je toch alleen maar commentaar, omdat 
ze het niet goedkeuren als je iets organiseert tijdens de Ramadan 
en aangezien het merendeel van de bewoners dit viert, houdt ze 
het voor gezien. "Toch is het wel goed dater dingen georganiseerd 
worden," zegt Joke Jannessen. Door het organiseren van activiteiten 
blijven mensen wel bij elkaar en leren ze elkaar kennen. Het werkt 
dus wel, vooral bij het sportproject waar zij aan werkt. 

Alie Haagse Hopjes worden gerund door vrijwilligers en het zijn 
gesubsidieerde banen. Als de vrijwiliggers op vakantie zijn komt 
het voor dat de Haagse Hopjes op een van de pleinen gesloten 
blijft. In de zomervakantie was dat goed te zien, veel Haagse 
Hopjes in de Schilderswijk waren niet open. Het is vakantie en er 
is niemand die het werk wil doen. "Wat dat betreft zijn Transvaal 
en de Schilderswijk echt twee aparte wijken, Transvaal is veel 
ondernemender, maar in de Schilderswijk zijn de mensen meer 
met elkaar verweven. Oat was vroeger al zo," vertelt Joke van 
den Boomen. De sporthal, die naast het gerenoveerde badhuis in 
Transvaal is gelegen en de activiteiten die vanuit beide instellingen 
worden georganiseerd, brengt de mensen echt bij elkaar, waardoor 
ze elkaar later herkennen op straat of waar dan ook, vertelt Joke 
Janessen. "We zijn laatste ook nog wezen kamperen met oudere 
mensen, vanuit de BOTZ." 
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Een 55-jarige man uit Cura~ao, staat in de Van der Vennestraat 
buiten voor een cafe een sigaretje te roken. "Mensen hebben hier 
overal maling aan de regels, overal wordt bijvoorbeeld nog binnen 
gerookt". Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Zijn dochter en 
zoon won en bij De La Reyweg.Hij heeft nu even vakantieopgenomen. 
"Als hij buiten een activiteit met wat vrienden onderneemt, zoals 
kaarten of domino dan warden we meteen weggejaagd door de 
politie. Het wordt direct als overlast gezien." Hij denkt dat de politie 
ze het niet gunt. Hij vindt dater meer organisaties zouden moeten 
zijn die activiteiten voor kinderen organiseren, maar hij beseft 
wellicht niet dat het nu zomervakantie is en in de Schilderswijk 
niemand aanwezig is. 11Als kinderen en jongeren niets te doen 
hebben dan raken ze op het verkeerde pad, ze willen snel veel geld 
verdienen. De drugswereld in een wijk als deze is dan al snel heel 
aantrekkelijk." Het cate is gelegen aan het Van der Vennepark, een 
park met een slechte reputatie waar een aantal panden omheen 
staat die bewoond warden door veel drugsgebruikers. 

Op de activiteiten die warden georganiseerd in de Schilderswijk 
komt een gemengd publiek op af, behalve Hindoestanen, vertellen 
de medewerksters van De Paraplu. Zij voelen zich beter dan andere 
mensen en als zij iets organiseren kornt er niemand op af. Oat is 
jammer vertellen ze, want de Hindoestanen zijn juist de bewoners 
die veel investeren in de wijk en in Nederland. 
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Vanuit het wijkbeheer wordt het oprichten van 
winkeliersverenigingen erg gestimuleerd. De vereniging is opgericht 
om bewoners eerlijke en gelijke kansen te geven om te kunnen 
ondernemen. Daarnaast kun je gezamenlijk een winkelstraat ook 
netjes houden door afspraken te maken over het uiterlijk van de 
gevels of vlaggen die er hangen. 

Van de gemeente moet er een nieuw bestuur komen bij de 
bewonersorganisatie Transvaal Zuid {BOTZ), omdat het huidige 
bestuur er te lang zit. De bewonersorganisaties vinden dat erg, 
omdat er dan geen Nederlanders meer in het bestuur zullen komen 
en het dan mis loopt. Dit is op de Paul Krugerlaan gebeurd en de 
bewonersorganisatie daar is verdwenen . In de wijken warden veel 
subsidies verleend vanuit de gemeente voor het organiseren van 
activiteiten. Lenie Meijer vertelt dat het opmerkelijk is hoeveel 
subsidie aan buitenlandse organisaties wordt gegeven. De 
gemeente probeert er alles aan te doen om het deze mensen naar 
de zin te maken, zodat zij geen overlast veroorzaken. Vaak blijkt 
dat dergelijke organisaties de subsidies voor andere doeleinden 
gebruiken. Het blijkt dater dan geen festiviteit heeft plaatsgevonden 
of alcohol is gekocht. Er komen diverse declaraties binnen voor 
sterke drank en dat is niet de bedoeling. "Het is schandalig om 
te zien hoeveel geld er in deze wijken wordt gepompt en hoe dat 
helemaal niets veranderd of oplevert voor de wijk. Geef dan geen 
subsidie," zegt Joke Jannessen. "Vroeger stand je sterk met actie 
voeren, dan kreeg je de hele buurt mee naar de gemeente, maar 
nu krijg je niemand mee en in je eentje sta je niet sterk." 

De identiteit is verloren gegaan, het is net alsof je in buitenland bent." 
Joke van den Boomen is voorzitter van de bewonersorganisatie 
Transvaal Zuid en vertelt dat de gemeente nu een organisatie 
voor de hele buurt wil. Maar dat gaat niet werken vertelt ze, alle 
problemen zijn zo specifiek en verschilt het per persoon hoe je met 
iemand om moet gaan. 
afbee/ding 
Schakende mannen in het w ij kpark. Bron: Eric Haas, 2008 
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INLEIDING 

In de voorgaande vier hoofdstukken .is door onderzoek te doen naar 
de stedelijke en etnografische structuur het stedelijk geheugen 
van Transvaal en de Schilderswijk in kaart gebracht. Het stedelijk 
geheugen wordt volgens Rene Boom kens (2009) namelijk allereerst 
gevormd door het fysieke weefsel in de stad, zoals onderzocht is 
voor het groen, wegen, pleinen, parken en gebouwen. Ten tweede 
wordt het gevormd door de symbolische weefsels die onderzocht 
zijn, bestaande uit de verhalen (mythen), gebeurtenissen en 
activiteiten van de bewoners, die zich in de wijk afspelen en 
afgespeeld hebben. De symbolische weefsels blijken niet alleen te 
bestaan uit bewonersverhalen, maar zijn er vanaf het begin van 
de twintigste eeuw steeds meer verenigingen en organisaties in de 
wijk terecht gekomen, die zich in het weefsel gemengd hebben. 
In de structuur komen in de onderzochte weefsels de specifieke 
kwaliteiten van de wijk naar voren. De kwaliteiten kunnen als 
aanknopingspunten voor de stedenbouwkundige gezien worden. 

Vanaf het stadsniveau lijkt de structuur van Transvaal en de 
Schilderswijk nauwe'lijks te zijn veranderd en liggen de wijken 
nog steeds in hetzelfde frame dat is ontstaan door de particuliere 
bouwgrondmaatschappijen. Zodra verder wordt ingezoomd 
naar het niveau van de wijk en de buurt, blijkt dat er juist veel 
veranderingen hebben plaatsgevonden in zowel de stedelijke als 
etnografische structuur. De aanleg van de tramlijn 11 vormde het 
eerste fysieke element in de strookzone en slaat daarmee een 
belangrijke verbinding in het stedelijk geheugen tussen heden en 
verleden. De strookzone, waarin deze tramlijn ligt, vormt de rode 
draad door alle verhalen heen . De voormalige Zusterpolder is 
door de aanleg van tramlijn 11 in twee delen opgesplitst en heeft 
de voormalige perifere positie plaats gemaakt voor een centrale 
positie tussen Transvaal en Schilderswijk. Toen eenmaal bleek 
dat de ruimte niet langer gereserveerd hoefde te blijven voor de 
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aanleg van het kanaal, opende het gebied zich voor meerdere 
functies. Naast deze fysieke veranderingen in de strookzone, blijkt 
het gebied een belangrijk onderdeel uit te maken van het dagelijks 
leven van de bewoners van toen en nu. Bewoners hebben waarden 
en betekenissen aan de elementen in de strookzone toegekend, 
waardoor de ruimte een plaats is geworden. Dit proces staat bekend 
onder de naam 'placemaking' (Reijndorp, 2004) . De strookzone 
functioneert als een ruimte waar een arbeidersbevolking in samen 
kwam en de huidige bewoners in samenkomen. Het is een van de 
meest intensief gebruikte ruimtes in de wijk. 

De wijken zijn het laboratorium geworden waarin geexperimenteerd 
werd met zowel uitgevoerde als niet uitgevoerde plannen. Het is 
een terrein van ingrijpen en van het dagelijks leven van bewoners, 
die zich herhaaldelijk verzetten tegen het planningsysteem. 
Elementen uit de stedelijke structuur die daarbij niet in de 
plannen opgenomen konden worden, werden al snel naar 
de strookzone verplaatst. Op de eerste kaart is te zien dat de 
strookzone eerder aansluit bij de 'verticale' structuur van de stad 
dan de 'horizontale' van de zandruggen. Op de tweede kaart is de 
huidige situatie te zien en de laatste kaart geeft weer dat nu enkel 
het marktterrein en Hobbemaplein met elkaar verbonden zijn. 

Na de stadsvernieuwing in de wijken blijkt dat er in de strookzone 
een ruimtelijke opgave is gelegen. Het gebied leent zich bij 
uitstek voor de ontwikkeling van een goed publiek domein. Uit 
dit hoofdstuk blijkt welke strategie daarvoor ingezet wordt. Dit 
hoofdstuk focust zich op daarom op de strookzone, omdat hierin 
de opgave is gelegen. Allereerst wordt gekeken naar het alledaagse 
leven, wat is daarin veranderd en heeft de strookzone nog steeds 
dezelfde betekenis daarin? Vervolgens zal ingegaan worden op de 
fysieke weefsels. 



Strookzone op stadsniveau 
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Huidige situatie en de aparte domeinen in de strookzone 
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De ruimte waarin het alledaagse leven van Transvaal en 
Schilderswijk zich afspeelt, is het terrein geworden waar een 
groat maatschappelijk middenveld in opereert en structureert. 
Het alledaagse leven van de huidige bewoners is daardoor een 
afspiegeling geworden van de institutionele logica vormgegeven 
vanuit het maatschappelijk middenveld (Reijndorp en Reinders, 
2010). Het maatschappelijk middenveld in de hedendaagse wijken 
kan getypeerd warden als tal van organisaties die als tussenpersoon 
functioneren tussen de wereld van de bewoners en de gemeente. 
Het maatschappelijk middenveld is in kaart gebracht en valt direct 
op dat de organisaties en verenigingen zich letterlijk concentreren 
in de wijken en ieder een specifiek plek heeft in de structuur. 
Het wijkpark en het Hobbemaplein zijn de enige locaties in de 
strookzone waar het maatschappelijk middenveld zich genesteld 
heeft. Het noordelijke en zuidelijke deel van de strookzone wordt 
niet opgenomen in deze structuur. 

Daarnaast komen oak de onzichtbare weefsels aan het licht, waar 
Reijndorp en Reinders (2010) al over spraken. In die weefsels 
bevindt zich dat deel van het maatschappelijk middenveld wat niet 
in kaart gebracht kan warden. Zij zijn wel actief in de wijk en het 
betreft hier organisaties die vanuit een centrale locatie in de stad 
opereren. Het zijn veelal de wijkopbouw medewerkers die vanuit 
deze organisaties de wijk ingestuurd warden. Op de volgende 
pagina is een uitgebreid schema te zien van betrokken partijen. 
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maatschappelijk middenveld in kaart 2010 

LEG ENDA .. 
• .. 
A -.. 

Haagse Hopjes I Hopmobiel 

buurthuizen 

pleinenlint camper 2006-2008 

bewonersorganisatie 

scholen 

religieuze instelling 

cultuur 

politiebureau 

vestiging Staedion 

bouw onderzoeksgebied 

- water 
f.);j);/j park/spelen 



·· ...... > \. 
--

\ I I 
\ ,-· 

!j I . '-· ' . 

... 

. . 

' 
·. '\ ........ .. ... .. 

-. -------.. ----. .... .. . - ~~,.,,.....--------------
........ \ 

__ .. ..... .... .. . . ' ----.. \, 
\ _____ _ 



HET ALLEDAAGSE LEVEN TOEN EN NIJ 

Het is niet langer de logica van de wijk die de agenda van het 
dagelijks leven bepaalt. De sfeer van het alledaagse leven wordt 
deels bepaald door het ideologisch belang van de politiek en de 
institutionele overwegingen van het maatschappelijk middenveld 
in de wijken, zoals Reijndorp en Reinders (2010) stellen. De oud 
bewoners volgden de logica van de structuur van de opgebouwde 
arbeiderswijken . Straten waarin zich pakhuizen bevonden waren 
geschikt om in te voetballen, brede stoepen ideaal om op te fietsen 
en de open ruimte in de strookzone was het terrein voor grotere 
activiteiten, zoals een kermis of schaatsen met de buurt. 

Nauw verbonden met de ontwikkeling van de woningcorporaties 
ontstonden op initiatief van de oud bewoners organisaties en 
verengingen. Veel verenigingen zijn ontstaan vanuit 'clubjes' 
die naarmate ze groter werden een vaste plek in de wijk kregen. 
Het maatschappelijk middenveld werd toen getypeerd door 
stichtingen voor buurt- en clubhuiswerk, schoolverenigingen, 
woningcorporaties en maatschappelijk werk. Het maatschappelijk 
middenveld werd toen al gezien als organisaties die het leven 
in de wijken moesten bevorderen, maar van grote druk en 
inspraak in planvorming was toen nog geen sprake. Scholen en 
woningbouwcorporaties opereerden vanuit de gemeente. De 
activiteiten die werden georganiseerd waren grotendeels door 
de bewoners zelf ge"lnitieerd, zoals de wielerronde van Transvaal, 
kinderkampen in de zomer of filmavonden . 

De sfeer van het alledaagse leven werd tot aan de jaren tachtig 
hoofdzakelijk door de bewoners zelf vormgegeven. Tot die tijd was 
het een buurt waarin de saamhorigheid groot was en daardoor 
zetten de bewoners zich ook gezamenlijk in. De eerste versie van 
het wijkpark dat aan de strookzone werd gesitueerd, was niet 
bevorderlijk voor de leefbaarheid in de buurt. De afstand tot de 
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Gemeente 

OCW - stadsdeelteam 
- projectleider 
- sport 
- cultuur 

DSO - kennisdrager plannen DSO 

DSB -coordinator uitvoerders 

SZW - met veel info voor mensen 

BSD - stadsdeelcoiirdinator 
- veiligheidscoiirdinator 
- overlast jongeren specialist 
- Bureau Grotestedenbeleid 

afbeelding 
Partijen in de wijk 

Maatschappelijk middenveld 

Woningcorporaties - Vestia 
- Staedion 
- Haagwonen 

Bewonersorganisatie - Paraplu 
-BOT 
- BOTZ 

Sociale controle - Politie Hoefkade 
- politie Heemstraat 

Stichtingen - Stichting Boog 
-Zebra 
- Haagse Hopjes 
- Pleinenlint 
- City Mondial 

Bewoners - gebruikers 
- Transvaal 
- Schilderswijk 
- Groente en Fruitmarkt 



wereld van de planners was groat en er werd niet nauwkeurig 
gekeken naar de situatie in de wijk . De bewoners kwamen daarom 
in opstand en uiteindelijk is het wijkpark in de tweede ronde 
vernieuwd met de deskundigheid van de bewoners. Door deze 
inzet van de buurt werd de eerste officiele bewonersorganisatie 
opgericht, waar de hele buurt terecht kon en dat ook deed. De 
saamhorigheid onder de oud bewoners in de wijk is uiteengevallen 
en vervangen door een individuele bevolkingsgroep afkomstig uit 
vele hoeken van de wereld . De komst van de nieuwe bewoners 
betekende een omslag in de sfeer van het alledaagse leven, maar 
ook van het maatschappelijk middenveld. 

Omslagpunt 
Het omslagpunt vond plaats op het moment dat de bewoners van 
de buurten in de Schilderswijk in opstand kwamen, omdat de buurt 
niet mee groeide met diverse maatschappelijke veranderingen. De 
bewonersorganisatie stuurde de hele wijk aan om actie te voeren 
en brachten de bewoners de sfeer van het alledaagse leven letterlijk 
in beeld om de gemeente daar vervolgens mee te confronteren. 

Van het ene uiterste, waarbij de gemeente de bewoners niet 
ziet staan, verschuift zij1 naar het andere uiterste. De gemeente 
lanceerde diverse projectengroepen in de wijken die de situatie 
moesten onderzoeken en er werd voor de buurt gebouwd. ledere 
partij die ook maar enige affiniteit met de wijk had, werd erbij 
betrokken . De rol van het maatschappelijk middenveld veranderde 
daardoor, waarbij ondermeer de woningcorporaties, winkeliers, 
schoolverenigingen, buurthuizen, welzijnsinstellingen zeggenschap 
kregen in de planvorming. Veel organisaties en verenigingen 
professionaliseerden zich vanaf dat moment en kregen vele een 
vaste locaties in de wijk of elders in de stad. Al snel blijkt dat 
het geprofessionaliseerde maatschappelijk middenveld door de 
gemeente wordt ingezet om de nieuwe sociale problemen in de 
wijken te sturen . Sociale problemen die ontstaan waren nadat 
de nieuwe bevolkingsgroep in de wijk terecht kwam. Zij kwamen 
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terecht in een wijk die voor en door de oud bewoners opgezet was. 

De oude buurt verdwijnt in het geheugen. Veel oud bewoners 
besloten na het langdurige stadsvernieuwingsproces nietmeerterug 
te keren naar hun oude wijk, omdat juist door de vernieuwing hun 
buurt was verdwenen. Reijndorp (2004) veronderstelt dan ook dat 
het vaak blijkt dat in stedelijke vernieuwingsplannen de suggestie 
wordt gewekt dat na uitvoering, de wijk weer de karakteristieken 
van de vertrouwde wijk van vroeger zou krijgen. Maar door een 
langdurig planproces en verdergaande verpaupering is inmiddels 
een geheel nieuwe bevolkingsgroep neergestreken. De gemeente 
houdt zich dan ook niet !anger meer bezig met de buurt van toen, 
maar bekommert zich samen met het maatschappelijk middenveld 
over de opvoeding van de migranten . 

Tai van leefbaarheidprogramma's warden voor de wijk opgezet en 
de een na de andere wijkopbouwwerker wordt in de wijk gezet. 
Bijvoorbeeld stichting Boog, een organisatie voor opbouwwerk 
die in Transvaa l1 en Schilderswijk actief is. Zij hebben als doel de 
bewoners te bereiken en deze ook in beweging te brengen. Zij 
zijn de schakel geworden tussen de wereld van de planner en de 
bewoners, net als de woningcorporaties in de wijk. Zij investeren 
niet alleen meer in woningen, maar ook in ieefbaarheid, de 
wijkeconomie en voorzieningen op het gebeid van welzijn, zorg, 
sport en onderwijs (Staedion, 2010). 



IS ER NOG EEN BUURT? 

In de huidige wijken is de buurt niet langer de plek waar het dagelijks 
leven zich per definitie afspeelt, zoals bij de oud bewoners. De 
nieuwe bewoners hebben een dynamische levensstijl, waardoor zij 
zich verplaatsen binnen de buurt, de wijk de stad of het bui,tenland . 
Het dagelijks leven kan zich op meerdere plekken afspelen en de 
vraag kan gesteld worden of de wijk nog wel langer de plek is 
waar bewoners hun dagelijks leven organiseren? In Transvaal en 
Schilderswijk blijkt dat wel het geval te zijn. Veel bewoners geven 
het dage)ijks leven vorm doordat ze in de wijk werken. Maar ook 
de hoge werkloosheid heeft tot gevolg dat veel mensen zich de 
hele dag in de open bare ruimte bevinden, met elkaar theedrinken, 
kletsen, schaken of rondhangen. Ed Taverne (2008) stelt dat 
ondanks de dynamiek van het leven, bewoners altijd opzoek zijn 
naar een samenhang en verbindende elementen . 

De strookzone in de wijken is bij uitstek een plek waar bewoners 
hun dagelijks leven organiseren en er deel van uitmaken. De 
markt, het Hobbemaplein en het wijkpark zijn fysieke en sociale 
ruimtes die bewoners met elkaar delen, maar ook met het 
maatschappelijk middenveld. Onder druk van het maatschappelijk 
middenveld proberen de nieuwe bewoners hun eigen weg in de 
fysieke en sociale ruimte te vinden . Hoewel niet alle bewoners 
even gecharmeerd zijn van het maatschappelijk systeem, is een 
groot deel van de ruimte die zij gebruiken door hun vormgegeven . 
Het dagelijkse leven wordt deels gestuurd door de logica van het 
maatschappelijk middenveld die de leefbaarheid moet bevorderen 
in de wijk. 

Het wijkpark wordt beheerd door de bewonersorganisatie Transvaal 
en de Haagse Hopjes, die beide talloze activiteiten organiseren. 
De bewonersorganisatie is een van de weinige organisaties die 
nog steeds actief is in de wijk na de stadsvernieuwing. Maar het 
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organiseren van 'leuke' activiteiten voor de 'buurt' is er nauwelijks 
meer bij . Bij de organisatie van iedere activiteit hopen zij een 
bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid . De bewoners 
bij de wijk te betrekken, te stimuleren en te activeren om aan 
buurtactiviteiten mee te doen of ze zelf iets te laten organiseren . 
Het is niet meer dezelfde vereniging van toen, maar wel dezelfde 
oud bewoners die zich inzetten voor de wijk. Aan het Hobbemaplein 
zijn de bibliotheek en een bewonersorganisatie uit Schilderswijk 
gesitueerd . De bibliotheek is een plek die veel bewoners naar 
zich toe trekt, doordat zij diverse buitenlandse kranten hebben. 
Als onderdeel van de dagelijkse routine komen veel bewoners 
uit de wijken hier dagelijks de krant uit hun eigen land lezen. De 
markt wordt nog steeds door bijna alle bewoners gebruikt voor 
dagelijks boodschappen, of om er even tussen uit te gaan. De 
functies gelegen in de strookzone zijn zowel verblijfsruimten als 
doorgangsruimten, waarvan de markt enkel toegankelijk is tijdens 
openingstijden 

Het zijn de plekken waar bewoners met elkaar verbonden worden 
door de specifieke voorzieningen die zich hier bevinden. De 
strookzone is het publiek dome in van twee wijken, maar ook van de 
stad . Het publiek dome in kenmerkt zich volgens Hajer en Reijndorp 
(2001) als een plaats waar uitwisseling tussen verschillende 
maatschappelijke groepen kan plaatsvinden. In de strookzone 
vindt die uitwisseling ook daadwerkelijk plaats, meer dan honderd 
verschillende nationaliteiten ontmoeten elkaar hier, zowel uit de 
buurt, de wijk en de hele stad. Daarmee is de strookzone scherper 
geformuleerd dan de openbare ruimte zoals vroeger. Dat is een 
ruimte die voor iedereen toegankelijk is, terwijl het publiek dome in 
wordt gedefinieerd als een plaats voor gedeelde ervaringen door 
mensen met verschillende achtergronden en interesses (Hajer & 
Reijdorp, 2001). 



l)e wijken zijn opnieuw een laboratorium geworden, maar nu voor 
het maatschappelijk middenveld. Diverse partijen hebben hun 
eigen organisatie en werkwijze op wijkniveau vorm gegeven, waarin 
een werkterrein en strategie is afgebakend. Zowel in de wijken als 
in de strookzone is te zien dat organisaties gekoppeld zijn aan het 
publiek domein en van daaruit opereren. Van enige samenwerking 
is nauwelijks sprake. De sfeer van het dagelijks leven lijkt veel meer 
te zijn ingelijfd in de wereld van de maatschappelijke strategieen. 
De pleinen in de wijken krijgen een andere betekenis zodra een 
van de Haagse Hopjes zich opent. Moeten wij als Nederlandse 
samenleving ons met alle geweld met zoveel organisaties willen 
opdringen i·n de wijken en het alledaags leven vorm geven? Door 
de bewoners wordt er vaak veel georganiseerd alleen delen ze 
dat in besloten kring; het hoeft niet direct gekoppeld te worden 
aan een organisatie. Voor dergelijke activiteiten zou de wijk meer 
ruimte moeten bieden, zonder dat daar druk achter zit van een 
organisatie. De stedenbouwkundige kan bepaalde voorwaarden 
scheppen, zodat een ruimte door alle bewoners op een 'relaxte' 
manier gebruikt kan worden. 

afbee/ding 
Nieuwe bewoners maken veelvuldig gebruik van activiteiten die de Haagse Hopjes 
organiseert. Bron: Noteboom & Taal, 2007 
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VERl<EERSSTRIJCTUIJR 

Het is duidelijk geworden dat de strookzone niet alleen op 
wijkniveau functioneert, maar ook op stedelijk niveau. Dat komt 
omdat zij aan diverse stedelijke structuren is verbonden. Altereerst 
is de verkeersstructuur in kaart gebracht. Hetvalt op dat de Transvaal 
en Schilderswijk op twee plaatsen met elkaar zijn verbonden voor 
het autoverkeer. Het Hobbemaplein maakt daarbij deel uit van 
de hoofd verkeerstructuur in de wijk, die weer verbonden is met 
de stad. Het Hobbemaplein is nog steeds een belangrijk stedelijk 
verkeersknooppunt, maar het p11ein kenmerkt zich als chaoti sch 
knooppunt. Met name het deel van het Hobbemaplein dat aan de 
kant van Schilderswijk is gelegen, wordt volledig in be slag genomen 
door infrastructuur. Door het verbeteren van de verkeersstructuur 
op het Hobbemaplein kan er ruimte vrijgemaakt worden om aan 
het publiek domein toe te voegen. 

Tevens valt het op dat voetgangers de ondergrondse parkeergarage 
betreden via het marktterrein, dat betekent dat de parkeergarage 
enkel tijdens openingstijden van de markt gebruikt kan worden. 
In het wijkpark, dicht op de stadsboerderi~ is een onbemand 
tankstation gelegen. Het tankstation kan beter verplaatst worden 
naar een locatie buiten de stad. 

afbeelding 
Chaotische verkeersstructuur op het Hobbemaplein. 
Bron: Ruhe, 2010 
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OPENBAAR VERVOER 

Op het Hobbemaplein komen een drietal tramlijnen en een buslijn 
samen, waardoor het ook voor het openbaar vervoer een belangrijk 
knooppunt is. Door de ingewikkelde constructie van de tramlijnen 
die vanuit de Hobbemastraat over het Hobbemaplein lopen, wordt 
veel ruimte van het plein in beslag genomen. Daarnaast is er een 
regionale bus die over de Hoefkade rijdt en daardoor enkel van 
toegevoegde waarde is voor de bereikbaarheid van de markt. De 
functie van tramlijn 11 is nauwelijks veranderd ten opzicht van 
vroeger en maken ve ~e bewoners en bezoekers dagelijks van deze 
lijn gebruik. 

De voorzieningen die deel uitmaken van het openbaar vervoer zijn 
sterk verouderd. Enkele haltes zijn overdekt en zijn de platforms 
bij de uitstaphaltes smal. Daarnaast is het bedrijventerrein slecht 
bereikbaar met de tram en ontbreekt het aan kiosken bij de 
drukkere haltes. Door het verbeteren van deze voorzieningen kan 
een kwaliteitsslag worden gemaakt. 

afbee/ding 
Kleine tramhaltes die intensief worden gebruikt. 
Bron: Ruhe, 2010 
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LANGZAAM VERl<EER 

Langs de tramlijn is een hoofdfietsroute gelegen die naar 
Scheveningen toe loopt. Het is een recreatieve route, die 
afwisselend is door de verschillende functies die daarlangs zijn 
gelegen. De strookzone kan daar goed op in spelen, maar de route 
wordt op dit momeAt op een aantal plaatsen onderbroken en is 
niet verbonden met de functies die nu in de strookzone gelegen 
zijn. Op het marktterrein bevinden zich aan weerszijden bewaakte 
fietsenstallingen, maar deze zijn enkel geopend wanneer de markt 
geopend is. 

Voor voetgangers is de markt vanuit de Schilderswijk slecht 
bereikbaar, enkel aan het begin en eind, terwijl dit een intensief 
gebruikte voorziening is. Het wijkpark is vanuit de Schilderswijk 
enkel op twee punten bereikbaar, via het Hobbemaplein of bij de 
Delftselaan, waar de stadsboerderij zich bevindt. Alie entrees van 
het wijkpark en de stadsboerderij bevinden zich aan de kant van 
Transvaal. Het aanleggen van betere entrees naar de Schilderswijk 
toe verbeteren de toegankelijkheid van deze voorzieningen. 

afbeelding 
Deel van de hoofdfietsroute die tegen de rug van de markt 
aankijkt. Bron : Ruhe, 2010 
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Het tramtrace wordt gekenmerkt door een bomenstructuur 
die de ligging van de strookzone daarmee extra benadrukt. De 
bomenstructuren zijn kenmerkend voor Den Haag en deze maakt 
dan ook dee I uit van de stedelijk hoofdstructuur. De groenstructuur 
tussen de wijken benadrukken de lanen die de wijken verbinden. 
Op enkele plekken in de strookzone wordt de bomenstructuur niet 
voortgezet en er een ontstaat onderbreking in de structuur. Op die 
punten bevinden zich aanknopingspunten om de groenstructuur in 
de wijken ook onderdeel te laten zijn van de strookzone. 

Op veel plekken in de wijk is te zien dat de bestaande bomen zijn 
opgenomen in de planvorming, en daaromheen is ontworpen. Het 
Hobbemaplein is daar een goed voorbeeld van. Midden op het plein 
is een grasveld gelegen met grote oude bomen, waar bewoners 
intensief gebruik van ma ken. Dit kleine park is echter als een eiland 
in de verkeerstructuur komen te liggen. Grote groengebieden zijn 
nauwelijks aanwezig, behalve het Zuiderpark. In de strookzone 
is de opportuniteit gelegen om meer groen toe te voegen en de 
bestaande groenstructuur te versterken. Daardoor vormt het 
tevens een nieuwe structuur die de domeinen in strookzone kan 
verbinden. 

afbee/ding 
De bomenstr1.1ctuur in de 's-Gravenzandelaan die in 
Transvaal voortgezet wordt. Bron: Ruhe, 2010 

[1641 

groenstructuur 

LEG ENDA 

• • • • • boom/groenst ructuur 

.111111 bomen 

CJ grasvelden 

CJ water 

11111 sportveld 

~- -- ---1 bedrijventerrein 

~ stadsboerderij 

mtzw~J wijkpark 

imlllllj markt 

111111 volkstuinen 



. 
• • • . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

. 
• • • . 
• 

• • • 

• • • • • • • • • • • • • 
• ••••••• • • • • • •• • • • • • • 

• • 

I 

' • • • • • . 
• • • 
• • • . ' . . . . .. .. 
•• 
• ' •' ' •' - .. • • . . ····~ . ,____________, . . . . . . . . . ' 

J . • •••• ··r • •••• 
]. . 
~ ~...-...~[ 1. [ 
~~ ~~r 

• • • • • • • • • • • • • • • • . 
• 



VOORZIENINGEN 

Na de stadsvernieuwing in de jaren tachtig is geprobeerd de 
voorzieningen in Schilderswijk te concentreren in een aantal 
daarvoor aangewezen gebieden. De Paul Krugerlaan is nog steeds 
de belangrijkste winkelstraat in Transvaal, alleen is deze volledig 
toegespitst op de lndiase cultuur. Het oogt veel rommeliger, terwijl 
het vroeger een straat was waar de oud bewoners de mooie 
etalages gingen bekijken. 

De markt is nog steeds een belangrijke dagelijkse voorziening 
voor vele bewoners. Het grootste probleem van de markt is dat 
deze de 'rug toekeert' naar de Schilderswijk, door de wand van 
zeecontainers. Het marktterrein is rommelig en sterk verouderd. 
Dit grote terrein dat buiten openingstijden afgesloten wordt kan bij 
uitstek een groot deel uitmaken van een nieuw publiek domein. Het 
bedrijventerrein is slecht bereikbaar en oogt zeer onaantrekkelijk. 
Tevens vormt dit terrein een wand voor de Schilderswijk. Op 
het bedrjjventerrein is een tropische supermarkt aanwezig, die 
weggestopt ligt achter de omheiningen. Tevens is goed te zien hoe 
het bedrjjventerrein de overgang van Transvaal en Schilderswijk ter 
hoogte van de 's-Gravenzandelaan blokkeert. 

afbeelding 
De Tropische Supermarkt, een specitieke kwaliteit van de 
wijk, die ligt weggestopt op het bedrijventerrein. Bron: 
Ruhe, 2010 
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PIJBLIEI< DOMEIN 
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In het publiek domein van de wijken komen zowel versch illende 
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fysieke weefsels als symbolische weefsels samen. Naast 
de bewoners die van dit domein gebruik maken, heeft het 
maatschappelijk middenveld zich hier ook in gevestigd. Continu 
zijn deze weefsels gekoppeld aan de weefsels van de pleinen 
en parken. Al deze ruimtes zijn voorzien van een beheerder 
en logisd1erwijs gesitueerd rondom bestaande organisaties 
zoals scholen. In de linker afbeelding is een overzicht te zien • g '.... ,. 
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DE STROOl<ZONE 

De fysieke weefsels in de stad sluiten op een aantal punten aan in 
de strookzone, maar hoe sluiten de verschillende fysieke weefsels 
in de wijken op de strookzone aan? Niet alle elementen in de 
strookzone zijn direct toegankelijk voor beide wijken. In de eerste 
kaart is te zien hoe de weefsels van Transvaal op de strookzone 
aansluiten en in de tweede kaart van de Schilderswijk. Daaruit kan 
direct afgeleidt warden welke ruimtes gemeenschappelijk warden 
gebruikt, waarin de fysieke weefsels samenkomen en welke ruimtes 
nag verbonden zouden kunnen warden. 

Veel voorzieningen zijn door Transvaal zijn toegeeigend en de 
Schilderswijk sluit met name aan op de infrastructuur van de 
hoofdwegen en het openbaar vervoer. Tevens is het bedrijventerrein 
meer gericht op de Schilderswijk, als gevolg van de structuurvisie 
in de jaren tachtig. Het Hobbemaplein is bij uitstek de plek waar de 
fysieke weefsels van de wijken in samenkomen. De stadsboerderij 
is voor de bewoners van de Schilderswijk wel zichtbaar, maar niet 
direct toegankelijk. 

De markt is voor de bewoners uit de Schilderswijk slecht 
toegankelijk. Dit element blijft daarom enkel via symbolische 
weefsels verbonden, zoals gebleken. Het wijkpark is voor de 
bewoners uit de Schilderswijk alleen via het Hobbemaplein direct 
bereikbaar. Oak dit element is eerder via symbolische weefsels 
verbonden dan via fysieke weefsels. In de laatste kaart is te zien 
welke ruimtes fysiek en symbolisch gezien gedeeld warden. Enkel 
het Hobbemaplein vormt een publiek domein tussen de wijken 
waarin beide weefsels samenkomen. Voor de stedebouwkundige 
is het de taak om door het verbinden en verbeteren van de fysieke 
weefsels meer ruimte te ontwikkelen dat als publiek domein kan 
functioneren. 

Transvaal 
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STRATEGIE 
De strookzone bestaat uit eilandjes van ruimtes waar zich 
verschillende functies en partijen in ibevinden. De rommelige 
structuur kan verklaard worden door fragmenten van diverse 
plannen uit de planningsgeschiedenis. Het is gebleken dat in 
de fysieke weefsels een aantal verbeteringen nodig is om de 
strookzone te laten functioneren in de structuur van Transvaal en 
de Schilderswijk. De ruimte in de strookzone schept in haar huidige 
situatie te weinig mogelijkheden om de aspecten van het dagelijks 
!even in te ontplooien. 
De verkeerstructuur op het Hobbemaplein wordt vereenvoudigd 
en loopt enkel aan een kant om het plein heen. Daardoor is het 
mogelijk om de tramlijn door het midden van het Hobbemaplein 
te laten lopen en ontstaat er een heldere structuur. Voor het 
autoverkeer zal de strookzone niet langer een doorgaande route 
vormen, enkel voor langzaam verkeer en het openbaar vervoer. 
Het autoverkeer dient via de hoofdwegen van de wijk, om de 
strookzone heen te rijden. 
De nieuwe groenstructuur is voornamelijk gebaseerd op de 
bestaande structuur en wordt versterkt. Daardoor ontstaat ruimte 
voor een park, die ruimte biedt aan verschillende functies. De 
strookzone vormt daardoorvan noord naar zuid ook een aangename 
route voor voetgangers. Een aantal kavels in de strookzone wordt 
bestemd voor voorzieningen. De voorzieningen sluiten aan op de 
bestaande structuur en worden gekoppeld aan de reeds aanwezige 
partijen. Doordat zij alien opereren en een aandeel hebben in een 
groot domein, kan dat als katalysator dienen voor het aantrekken 
van andere partijen die een aanvulling op de bestaande structuur 
kunnen vormen. In de strookzone zijn veel partijen actief, die 
ieder hun eigen domein afbakenen en strategie hanteren. Het 
doel is een om aantal grotere domeinen vorm te gegeven in de 
strookzone waar meerdere organisaties in actief kunnen zijn, zoals 
in de laatste kaart is te zien. Zowel fysiek als symbolisch gezien kan 
de strookzone daardoor als een geheel functioneren. 

Legenda's 
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TRAMLI ... JN 11 

In hoofdstuk zes is de strategie voor de strookzone in grate 
lijnen uiteengezet. In dit hoofdstuk warden de nieuwe ruimtes 
gepresenteerd. De nieuwe ruimtes maken ruimte voor zowel de 
bestaande elementen als voor nieuwe elementen die de bestaande 
kwaliteit in het gebied aanvullen . Allereerst wordt de strookzone 
als onderdeel van de stad in beeld gebracht. Vervolgens wordt 
ingezoomd op de strookzone, waarin de verschillende projecten 
zich bevinden . Oat zijn achtereenvolgens het marktterrein 
- Hobbemaplein, Hobbemaplein - wijkpark, stadsboerderij -
recreatieve zone door en voor de buurt - bedrijventerrein. Achterin 
dit document bevindt zich een plankaart op schaal van 1:1000 

Strookzone 
De bestaande groenstructuur functioneert op stadsniveau door 
de aanwezige kwaliteit van oud'e bomen die de route van lijn 11 
markeren tot aan Scheveningen. Deze routing blijft behouden en 
wordt waar nodig versterkt door het aanplanten van nieuwe bomen. 
Tussen de bestaande bomenrijen langs een deel van de lijn 11 route 
is de autoweg gelegen. De autoweg wordt eenrichtingsverkeer, 
waardoor de mogelijkheid ontstaat om de trambaan te verleggen. 
De tram komt dan tussen de bomenrijen in te liggen en komt er 
meer ruimte vrij in de strookzone. 

De hoofd fiets- en wandelroute komt parallel aan de tramlijn 
11 te liggen aan de linkerzijde . Het fietspad komt daardoor aan 
de strookzone te liggen en ligt niet !anger tussen de tram en de 
autowegen in. Deze hoofdstructuur loopt door de alle nieuwe 
ruimtes heen die daardoor oak verbonden zijn met het niveau 
van de stad. Door de tramlijnen aan te passen kan in de toekomst 
de Randstadrail over de lijn 11 zone rijden . Zowel Randstadrail als 
HTM zijn belangrijke partners die bij dit project betrokken zijn. Het 
betrekken van deze particuliere partijen dekt de grotere kosten in 
het plan. 
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afbeeldingen 
links: Masterplankaart strookzone tussen Transvaal en Schilderswijk. De nummers verwijzen naar de sfeerbeelden. 
boven: huidige situatie strookzone metals bestaande kwaliteit de bomenrijen 
onder: doorsnede A-A' met het nieuwe profiel van de lijn 11 zone 
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DE MARl<T 

De kwaliteit van de markt is ten opzichte van vroeger achteruit 
gegaan als er gekeken wordt in hoeverre de ruimte haar bewoners 
en gebruikers kan dienen. Met de komst van de vaste kramen werd 
dit publieke domein als snel een domein dat niet altijd openbaar 
was. Buiten openingstijden van de markt is het gebied, dat een 
oppervlakte heeft van 25 .000 m2 (500 meter lang en SO meter 
breed), gesloten en niet langer een publieke ruimte voor bewoners 
en bezoekers. Dit betekent dat op drie dagen en na vijf uur 's middags 
de markt volledig is afgesloten en niet gebruikt kan worden . Onder 
een deel van de markt is de parkeergarage gelegen, dat betekent 
dat dit deel het minst geschikt is om eventueel op te bouwen. De 
overige aanwezige, nu nog semi-openbare voorzieningen op de 
markt zijn een tietsenstalling, toiletten en horecagelegenheden . 

Het gebied waarop de markt is gelegen wordt verdeelt in 
drie verschillende delen. Aan de kant van de Hoefkade wordt 
het kopgebouw afgebroken om plaats te maken voor een 
marl<tgebouw. Tevens is een marktgebouw noodzakelijk, omdat 
er binnen Europa steeds hogere eisen gesteld worden aan de 
verkoop van verse etenswaren op de markt. In de toekomst 
moeten deze afdelingen naar vaste gebouwen worden verplaatst 
en kan daar met dit ontwerp een bijdrage aan geleverd worden 
(DSO, 2009). In het marktgebouw bevindt zich de nieuwe entree 
voor de parkeergarage en de tietsenstalling, die vanaf de Hoefkade 
bereikbaar zijn. De bovenste verdiepingen van het marktgebouw 
worden bestemd voor wonen. Daarmee sluit het gebouw ook aan 
op de woonfunctie in de Hoefkade. Tot slot is in het marktgebouw 
plaats voor organisaties en verenigingen. Het tweede kopgebouw 
aan de kant van het Hobbemaplein blijft behouden. 

[179] 

Het tweede deel van de markt is boven de parkeergarage gelegen 
en komen hier de vaste marktkramen te staan. De kramen worden 
overdekt door een overkapping die op een hoogte van zes meter is 
gelegen. De overkapping is op een punt onderbroken, omdat hier 
een nieuwe verbinding gemaakt wordt tussen de wijken. Het laatste 
deel van de markt wordt bestemd als openbare ruimte. Dit deel van 
de markt zal permanent geopend zijn en daardoor de oversteek 
tussen Transvaal en Schilderswijk verbeteren. Het publieke plein 
kan voor verschillende activiteiten worden gebruikt. Op dagen dat 
de reguliere markt gesloten is kan er een vlooienmarkt, of ander 
type markt gehouden worden, kunnen er bands optreden, festivals 
plaatsvinden of een kermis gehouden worden. Het plein kan 's 
avonds door bewoners worden gebruikt om te parkeren, waardoor 
een groot dee! van het parkeerprobleem in de wijken opgelost 
wordt. 

Het plein is voorzien van een bomengrid, dat aansluit op de 
inrichting van de vaste marktkramen. Op die manier is het niet 
alleen een aantrekkelijk plein, maar wordt ook structuur gegeven 
aan het plein. Op die manoer wordt zichtbaar waar geparkeerd 
kan worden of waar kramen kunnen staan. Op het plein zijn 
twee waterpleinen aangelegd ter verfraaiing van het plein en 
ter verkoeling in de zomer. Op de randen kunnen de gebruikers 
uitrusten. Ter hoogte van de vaste marktkramen en het plein 
kunnen vaste voorzieningen worden geplaatst die ten alle tijden 
open zijn, zoals horecavoorzieningen. 

Het plein loopt over in het Hobbemaplein en wordt deze routing 
versterkt door gebruik te maken van dezelfde bestrating. Door de 
verplaatsing van de tramlijn ontstaat er meer ruimte tussen de 
markt en het Hobbemaplein en daarmee ook meer ruimte voor de 
tramhalte aan weerszijden van de markt. 



afbeelding 
1 lmpressie van het nieuwe marktterrein langs de lijn 11 route gezien vanaf het Hobbemaplein 
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De herinrichting van de markt zal gefaseerd moeten plaatsvinden, 
zodat de huidige marktkooplieden hier zo min mogelijk hinder aan 
ondervinden. Allereerst zal dan ook begonnen worden met de bouw 
van het marktgebouw. Zodra deze gereed is kan een groot deel 
van de huidige markt hierheen verplaatsen en wordt vervolgens 
de overige ruimte op de markt in vervolgfasen aangelegd. Deze 
looptijd zal van korte duur zijn, omdat het hier enkel bestrating 
betreft en het aanbrengen van kleine voorzieningen. 

Het nieuwe marktgebouw kan op een duurzame wijze worden 
gebouwd, door zonnepanelen te plaatsen en gebruik te maken 
van Warme Koude Opslag (WKO), een techniek die ook al wordt 
toegepast in de woonwijken die op dit moment in Transvaal 
worden gebouwd. Door de ligging van Den Haag aan zee heeft 
de stad relatief veel zonuren . Tevens is er in januari 2009 een 
zeewaterwarmtecentrale in Duindorp geopend, waardoor gebruik 
gemaakt kan worden van geothermische warmte (Gemeente Den 
Haag, 2010), waar de markt en overige functies langs de strookzone 
van kunnen profiteren. 

[181) 

afbeeldingen 
boven: referentie overkapping voor de markt Noorderpark Antwerpen en een 
nieuwe dakconstructie voor de markt in Antwerpen. Bron: lnspiringcities, 2010 
links: referentie markt in Portugal, vaste marktkramen die overdekt zijn. Bron : Ru he, 
2010 
rechtsonder: referentie waterplein Chicago. Bron: Ruhe 2010 



H: .. ~: BBEMAPLEIN 

Het Hobbemaplein wordt intensief door bewoners en gebruikers 
gebruikt, in het bijzonder tijdens marktdagen. Het Hobbemaplein 
is een plek van komen en gaan, maar bovenal een verblijfsruimte 
door het aanwezige groen. Door de ingewikkelde opzet van de 
infrastructuur, bestaande uit trambanen en autowegen, wordt 
onnodig vee l ruimte in beslag genomen. Door het plein te 
herstructureren kan meer bruikbare openbare worden vrijgemaakt. 

Het Hobbemaplein verwerkt enkel het doorgaande verkeer 
tussen Transvaal en de Schilderswijk. De voorheen doorgaande 
verkeersroute in de strookzone wordt hier onderbroken. Deze 
weg zal enkel voor bestemmingverkeer in de wijken dienen. 
Het wegprofiel kan daardoor teruggebracht worden van twee 
banen naar een baan. De weg wordt enkel aan een kant van het 
Hobbemaplein bestemd, zodat de ruimte die nu vrij komt als 
voetgangersgebied gebruikt kan worden. De bus die ook over deze 
baan rijdt, krijgt in de nieuwe situatie een aparte busstrook, zodat 
mensen op een veilige manier kunnen uitstappen en de bus het 
overige verkeer niet ophoudt. 
Aan de kant van de Schilderswijk wordt de trambaan over het 
midden van het plein gelegd. In het midden van het plein komen 
meerdere tramlijnen samen en is daarmee een van de drukste 
tramhaltes. Op het plein wordt een grote overdekte tramhalte 
aangelegd. Oat functioneert daarmee als de kop van het plein en 
kunnen hier diverse functies aan gekoppeld worden, zoals kiosken. 
Voor de bewoners ontstaat meer ruimte om hun eigen producten 
te verkopen op kleedjes of kleine stalletjes, zoals dat nu ook 
gebeurt. Bestaande horecagelegenheden aan het plein krijgen in de 
nieuwe situatie meer terrasruimte en kan deze voorziening worden 
uitgebreid. Het plein wordt uitgerust met meer zitmogelijkheden. 
Niet in de vorm van de standaard bankjes, maar ge°integreerd in 
vaste objecten, zoals bloem- of plantenbakken. 
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In het deel aan de kant van Transvaal bevindt zich al een grasveld 
met grote bomen. Deze ruimte wordt verbeterd en ingezet om een 
er een park van te ma ken, voorzien van goede zitgelegenheden en 
routes die naar het wijkpark en andere delen van het Hobbemaplein 
leiden. Aan de kant waar de weg wordt ontnomen zijn een 
aantal voorzieningen gelegen, waaronder de wijkbibliotheek 
en een aantal winkels. Deze blijven ten alle tijden bereikbaar 
voor bestemmingsverkeer, door hier bestrating te bel:iouden. De 
bibliotheek krijgt in het nieuwe ontwerp ruimte om te kunnen 
uitbreiden. Aan de kant van de tramlijn en voor de bibliotheek is 
hi er ruimte voor beschikbaar. Er kan gedacht word en aan een ruimte 
waarin zich een leeszaal en cate bevindt. Wanden kunnen in de 
zomer opzij geschoven worden, zodat deels buiten in de openbare 
ruimte gelezen kan worden. Op dit deel van het Hobbemaplein 
zuilen komen te staan waarop de digitale muurkrant is te lezen en 
het resultaat van de wijkmedia ateliers zichtbaar wordt. Het plein 
staat open voor verschillende activiteiten die vanuit verenigingen 
en organisaties opgezet kunnen worden. 

~ -

afbee/ding 
Overzicht van het nieuwe Hobbemaplein 



afbeelding 
2 lmpressie van het nieuwe Hobbemaplein, kijkend richting de Hobbemastraat in de Schi lderswijk 
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afbeelding 
2 'lmpressie van het nieuwe Hobbemaplein, kijkend richting het wijkpark en de stadsdoerderij 
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De bibliotheek wordt net als de stadsboerderij onderdeel van 
het wijkpark. Het wijkpark wordt namelijk doorgetrokken tot aan 
de plint van de woningen in de Schilderswijk. In dit gedeelte is 
de doorgaande verkeersweg ontnomen. Vanuit de Schilderswijk 
worden voor voetgangers en fietsers nieuwe verbindingen naar 
het wijkpark aangelegd. De stadsboerderij kan door het verleggen 
van de tramlijn eventueel worden uitgebreid. in de nieuwe situatie 
is het wijkpark vanaf het Hobbemaplein beter bereikbaar en 
zichtbaar, evenals de stadsboerderij. 

Bij de inrichting van deze ruimte speelt de bibliotheek een 
belangrijke rol, waar zich ook de bewonersorganisatie van de 
Schilderswijk bevindt. Zij kunnen samen met het ministerie van 
OCW, diverse activiteiten organiseren op het plein en een deel van 
het beheer op zich nemen. Daarnaast is vervoersmaatschappij HTM 
een belangrijke partner die het grootste deel van de financiering 
voor het plein op zich kan nemen samen met de gemeente. De 
HTM kan met name profiteren van de nieuwe OV halte en in de 
toekomst mogelijk ook van de Randstad rail. 

afbeeldingen 
links: voorbeeld van een rnobiel krantenrek, Bryant Park NY. bron : Ruhe, 
2010 
boven: voorbeeld trarnstation Straatsburg. Bron: Hollandslicht, 2010 
rechtsonder: trarnstation in Zurich. bron : Ruhe, 2010 
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EEN NIEIJW BEDRI~JVENTERREIN 

Het laatse deel in de strookzone bestaat uit het voormalige 
bedrijventerrein. Op de kaart is de huidige situatie van het 
bedrijventerrein te zien, verdeelt naar functie. Het eerste deel van 
het huidige bedrijventerrein bestaat uit de Karwei en de tropische 
supermarkt. De Karwei wordt verplaatst naar het tweede deel van 
het bedrijventerrein dat aan de Loosduinsekade grenst. Daardoor 
komt er een kavel vrij dat als recreatieve en educatieve zone 
bestemd kan warden, zodat het een verbindende schakel vormt 
tussen het wijkpark en de stadsboerderij, en het bedrijventerrein. 
Op het tweede deel van het bedrijventerrein zijn twee partycentra 
gelegen, waarvan er een aan de kant van de Schilderswijk ligt. 
Dit pand bevindt zich in een complex bestaande uit verschillende 
bedrijven die een lange wand vormen, waar de bewoners van de 
Schilderswijk op uitkijken. De panden verkeren in een slechte staat 
en dienen vervangen te warden . Het partycentrum kan verplaatst 
warden naar het kavel dat bestemd is voor recreatieve doeleinden. 
Het tweede partycentrum ligt aan de kant van Transvaal. Het is 
gelegen in een bouwblok dat tegen de woningen aan is gebouwd. 
Dit pand wordt deels gesloopt, zodat vanaf de Loosduinsekade een 
doorgang ontstaat naar dit braakliggende gebied, als gevolg van 
gesloopte bedrijven. 

Het braakliggende terrein dat voor de woningen is gelegen biedt 
de mogelijkheid om het wooncomfort voor deze bewoners te 
verbeteren. Oe ruimte kan warden ingericht met behulp van 
de bewoners en kunnen er gemeenschappelijke tuinen komen . 
Het wordt een plek waar mensen kunnen barbecueen, groente 
kunnen verbouwen, kinderen kunnen spelen en ruimte is voor 
buurtactiviteiten . De Haagse Hopjes op het Joubertplantsoen 
kunnen hier een bijdrage aan leveren en kan het partycentrum 
dat nu aan het braakliggende terrein ligt een deel van de ruimte 
gebruiken. 
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LEGENDA 

• meubel 

• materialenhandel 

• autobedrijf 

• materiaal recycling 

• dienstverlening 

• partycentrum 

detailhandel 

• supermarkt 

• onbekend 

afbee/dingen 
links: inventarisatie bedrijventerrein Uitenhage 2011 en een impressie van het 
braakliggend terrein 
rechts : detail plankaart 



De bocht in de weg op het bedrijventerrein wordt recht 
doorgetrokken naar de Loosduinsekade, zodat vanaf dit punt 
een inkijk ontstaat naar de strookzone. De weg wordt vanaf de 
Loosduinsekade richting het wijkpark doorgetrokken. Het deel van 
de weg tussen het wijkpark en het bedrijventerrein in, wordt enkel 
bestemd voor fietsers en voetgangers. Enkel bestemmingsverkeer 
kan het kavel met de auto bereiken. 

Het vrijgemaakte kavel waarop de Karwei gebouwd was, wordt 
enkel in programmatische zin bestemd. Voor de bebouwing 
van het gebied warden een aantal voorwaarden gegeven en de 
inrichting aan de architect overgelaten. Het is een ruimte die 
door en voor bewoners ingericht kan warden met behulp van 
diverse organisaties en partijen in de wijk, waarvan de tropische 
supermarkt en het partycentrum er al twee zijn. Het idee bestaat 
om een hotel in het gebied te bestemmen dat vanuit de bewoners 
wordt opgezet en daarmee tevens werkgelegenheid voor de wijken 
creeert. Het hotel is bewust geen onderdeel van een grate keten, 
zodat het hotel haar producten bij de lokale ondernemingen kan 
halen. Bestaande kwaliteiten in de wijk warden daardoor ingezet 
en kan gezien warden als een vervo'lg op Hotel Transvaal. Het hotel 
zou aan de Paul Krugerlaan gesitueerd kunnen warden, zodat het 
zowel met de auto als tram goed bereikbaar is. Door de rooilijn van 
de Delftselaan aan te houden ontstaat aan de voorzijde van het 
hotel ruimte voor een park dat aansluit op de stadsboerderij. 

In de plint van het hotel kan de tropische supermarkt gesitueerd 
warden, evenals horecagelegenheden of een fietsverhuurbedrij f. 
De tropische supermarkt kan in de toekomst nauw samenwerken 
met de stadsboerderij en bewoners, door producten te verbouwen 
in school- en volkstuinen die op dit kavel aangelegd kunnen 
warden. De tuinen kunnen langs dezelfde route aangelegd warden 
als de tuinen op het bedrijventerrein, zodat de gebieden met 
elkaar verbonden warden. Tevens kan zich een educatieve functie 
ontplooien georganiseerd vanuit de stadsboerderij, die op dit 
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Karwei met boven woningbouw 

vast gebouw Haagse Hopjes 

afbeelding 
Overzicht van het nieuwe bedrijventerrein 
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afbee/ding 
3 lmpressie van de recreatiezone, kijkend richting het bedrijventerrein en de Loosduinsekade 
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afbeelding 
lmpressie zicht op de strookzone vanaf de Loosduinsekade richting het wijkpark 
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moment nauw verbonden is met diverse scholen. Bijvoorbeeld 
een 'laboratorium lokaal', waarin kinderen meer te weten kunnen 
komen over het reilen en zeilen op de stadsboerderij, maar ook 
over natuurwetenschappen in het algemeen. Het partycentrum 
kan als basis gezien warden voor de ontwikkeling van een zone 
waarin jongeren een plek kunnen krijgen. Voor jongeren vanaf 15 
jaar zijn er weinig voorzieningen in de wijk. In dit nieuwe gebied 
kan een of meerdere uitgaansgelegenheden komen, die overdag 
kunnen functioneren als theaterruimte of een plek waarin diverse 
buurthuizen activiteiten in kunnen ondernemen. 

De functie van het bedrijventerrein blijft behouden, omdat dit 
zowel de wijk als de stedelijke economie bevordert. Het trekt 
mensen van buitenaf naar de wijk toe en het biedt werkgelegenheid 
voor de wijk zelf. Veel mensen werken namelijk in de autobranche, 
materialenhandel of verhuur. Een deel van de grand is op dit 
moment vervuild en zouden functies zoals woningbouw een zeer 
kostbare opgave betreffen vanwege de hoge saneringskosten die dit 
met zich meebrengt. Het bedrijventerrein sluit daarnaast goed aan 
bij het karakter van de Loosduinsekade, waar zich ook middelgrote 
bedrijven bevinden. Tevens vormt de functie nu een uniek gebied 
in de straokzone, waardoor de diversiteit langs de lijn 11 route 
behouden blijft. Een aantal bedrijven zijn leer- en werkbedrijven 
voor jongeren. Daar zijn stageplaatsen en leerplekken beschikbaar, 
zoals bij metaalhandel De Jong en Wilkohaag Metaal. Het is een 
uitgespraken kans om deze functie verder te intensiveren, omdat 
het opleidingsniveau over het algemeen laag is en veel jongeren uit 
de wijken daaram een praktijkopleiding genieten. 

De panden op het bedrijventerrein aan de kant van de Schilderswijk 
bestaan uit een grate ruimte, er is geen tweede verdieping. 
Omdat deze bebouwing gesloopt wordt kan het bedrijventerrein 
ge·intensiveerd warden door op een tweede verdieping ook 
bedrijfsruimten te maken. Op de begane grand komen de grate 
ruimtes te liggen waar de werk- en leerbedrijven en autobedrijven 
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afbeelding 
boven: referentie van het Panderplein in Den Haag, waar bewoners samen tuinen 
hebben aangelegd. Bron: Meijer, 2010 
linksonder: voorbeeld van een lokaal voor bij de schooltuinen en rechts een 
mobiele volkstuin voor de vervuilde grond. Bron: Noteboom & Taal, 2007 



opnieuw een plek krijgen. Oak wordt er een 'autoboulevard' 
aangelegd, waar gesleuteld kan warden. Niet alleen door de 
professionals, maar oak door de bewoners uit de wijk, zodat zij 
niet !anger op straat hoeven te sleutelen. Op de tweede verdieping 
warden kleinere kantoorruimtes ontworpen voor de zelfstandige 
ondernemer, zoals een tan darts of mensen uit de creatieve sector. 
In de nieuwe situatie wordt de Karwei in een nieuw pand aan de 
Loosduinsekade gevestigd, waarboven woningen zijn gelegen. 
De karwei, maar oak de nieuwe bewoners, zorgen er voor dat 
het gebied oak 's avonds actief en levendig is. De bouwmarkt is 
namelijk tot negen uur in de avond geopend. De woningbouw sluit 
tevens aan bij het profiel van de Loosduinsekade en zorgt ervoor 
dat er particuliere investeerders bij de ontwikkeling van het hele 
gebied betrokken warden. Langs tramlijn 11 wordt een brede 
voetgangerszone aangelegd die aansluit op de recreatieve zone en 
doorloopt richting de markt. Het bedrijventerrein krijgt met deze 
nieuwe functies en de volkstuinen een divers en nieuw karakter. 

Na een looptijd van ongeveer vijf jaar is de recreatieve zone en het 
bedrijventerrein een dynamische verblijfsplaats geworden waarin 
het alledaagse leven van bewoners en gebruikers zich afspeelt. 
Het is een publiek domein geworden, waarin toeristen genieten 
van een ontbijt dat uit de verse producten bestaat afkomstig uit 
de tuinen achter het hotel gelegen. Een medewerker van het hotel 
die in de Schilderswijk woont heeft 's avonds een Marokkaanse 
bruiloft die in het partycentrum plaatsvindt. Op dit moment is 
een dansvereniging, opgericht door jongeren uit de buurt daar 
nag aan het repeteren, voor een voorstelling die zij morgen in het 
wijkpark geven. Bij de tramhalte stappen een aantal scholieren 
uit en in de schooltuinen les krijgen. Aan het eind van de dag 
mogen zij oak nag helpen met het voeren van de dieren op de 
stadsboerderij . De toeristen besluiten vandaag een auto te huren 
op het bedrijventerrein en morgen een fiets te huren om richting 
Scheveningen te fietsen. 
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afbeelding 
Voorbeelden van activiteiten die door bewoners georganiseerd kunnen worden. 
Bron: Noteboom & Taal, 2007 



TERIJGBLII{ 
Door onderzoek te doen naar de stedelijke en etnografische 
structuur zijn de specifieke kwaliteiten in de verschillende weefsels 
blootgelegd . Door in te zetten op de bestaande en specifieke 
kwaliteiten in zowel de symbolische weefsels als fysieke weefsels, 
kan een publiek domein worden ontwikkeld dat Transvaal en de 
Schilderswijk verbindt. 

Als stedenbouwkundige is het nuttig om je te verplaatsen naar 
de microstructuren van de wijk, en een vergrootglas op de 
weefsels te zetten. De specifieke kwaliteiten van de wijk komen 
naar voren komen en kunnen in de context van de wijk begrepen 
worden. De kwaliteiten zijn specifiek, omdat ze nooit naar boven 
zouden komen als het onderzoek niet uitgevoerd zou zijn en 
het is inspirerend om deze kennis op zak te hebben voor een 
vervolgopgave. Als stedebouwkundige is het erg leerzaam, leuk 
en bovenal indrukwekkend om vanuit de microstructuur de wijk 
te benaderen. De specifieke kwaliteiten hebben daadwerkelijk de 
basisstructuur voor het ontwerp gevormd. De huidige bewoners, 
verenigingen, voorzieningen in de wijken vormen de bouwstenen 
die verder uitgebouwd worden. Vanaf de eerste fase zijn bewoners 
en organisaties al onderdeel van het planproces. Mobiel bureau 
OpTrek heeft bewezen dat een dergelijke strategie succesvol kan 
zijn. 

Zonder kennis te nemen van de specifieke kwaliteiten in de wijken 
ontstaan plannen die nauwelijks aansluiten bij de ruimtelijke en 
sociale structuur. In de strookzone worden allerlei voorzieningen 
geplant die gericht zijn op het wegnemen van de achterstanden in 
de wijk en vaak te ambitieus zijn. Voor de wijk nodigt dit niet uit om 
verdere stappen te ondernemen en worden de bouwstenen in de 
wijk niet geactiveerd . 
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De stedenbouwkundige moet voorwaarden scheppen en ruimtes 
creeren waarin het dagelijks leven tot zijn recht kan komen. 
De stedenbouwkundige moet zich niet letterlijk in het dagelijks 
leven verplaatsen en dit vorm proberen te geven, maar neemt 
de rol aan van organisator tussen bewoners en partijen. Voor de 
stedenbouwkundige is het een leuke en nuttige uitdaging om van 
meerdere vakgebieden mee te kunnen proeven en vervolgens met 
die kennis zelf aan de slag te gaan. 
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DANl<WOORD 

lk wil graag iedereen bedanken die een bijdrage geleverd heeft 
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