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Schipperskwartier is een kleine, prettige woonbuurt in het zuiden van Den Haag, 
dichtbij station Holland Spoor. Aan twee kanten stroomt water langs de buurt: de 
Trekvliet en het Laakkanaal. Dat geeft een bijzonder sfeertje. 
Vroeger lagen aan de Goudriaankade de beurtschippers te wachten op hun vracht. 
Tegenwoordig is Schipperskwartier een prettige thuishaven voor mensen met een 
actief leven. Het is een rustpunt in een druk bestaan, in een drukke stad.

Het is een buurt met betaalbare huur- en koopwoningen, waar veel ouderen en 
gezinnen met plezier wonen. Het is er multicultureel en kindvriendelijk: verkeers-
luw, met speelplekken en allerlei kinderactiviteiten in het buurthuis. 
De buurt ligt gunstig. Binnen tien minuten lopen ben je op het Spui. De Haagse 
Hogeschool ligt om de hoek. En het Nederlandse snelwegennet is in mum van 
tijd bereikbaar. 
In de omgeving is de afgelopen jaren veel veranderd. Aan de westkant zijn de 
oude Laakhavens omgetoverd tot campus en koopzone (Haagse Hogeschool en 
Megastores). Oostelijk gaat industrieterrein de Binckhorst binnen enkele jaren op 
de schop. 

O N D E R ZO E K  E N  V E RH A L E N
Begin 2006 heeft woningcorporatie Staedion gekeken wat de buurt typeert en 
welke mensen er wonen. Daarvoor is onderzoek gedaan, onder meer door een 
verhalenavond te organiseren. Bewoners van Schipperskwartier - oud en jong - 
vertelden daar verhalen over henzelf, en het (samen) wonen in de buurt. In dit 
boekje leest u zes van deze verhalen. 

Doel van het onderzoek van Staedion was om de buurt en zijn bewoners te typeren 
in enkele kernwaarden en een slogan. De kernwaarden werden: ‘ondernemend’, 
‘verbonden’, ‘verzorgd’, ‘handig’ en ‘jeugdig’. De slogan luidt: thuishaven voor on-
dernemende mensen. Deze typering staat voor het Schipperskwartier van nu én de 
toekomst.

SCHIPPERSKWARTIER: 
THUISHAVEN VOOR 
ONDERNEMENDE MENSEN 

I N H O U D :  

Schipperskwartier: 
thuishaven voor ondernemende mensen. 3

Henny Veraar: 6
“Oo Den Haag, ik zou met niemand willen ruilen”. 7

Ashley Sanskarsa: 8
een ‘verborgen’ talent.  9

Nico (portret) en Anneke de Wilde:  10
“De Fijnjekade moet op de kaart worden gezet!” 11 

Irma Paardekoper: 12 
‘‘Kom zelf maar eens kijken!” 13

Dahlia Henry:  14
‘‘De schommel is het leukst!” 15

Ilse Oud en Johnny Fraai: 16/18
“Gezelligheid kent geen plek en tijd”. 17 
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V I J F  K E R N W A A RD E N  E N  E E N  S L O G A N

Ondernemend
Vanouds zijn de bewoners van Schipperskwartier on-
dernemend. Het is een eigenschap die in de toekomst 
broodnodig blijft. Stilstand leidt tot verval. De slogan 
thuishaven voor ondernemende mensen geeft aan hoe 
belangrijk de kernwaarde  ondernemend is voor de 
toekomst van de buurt.  

Verbonden 
Schipperskwartier is altijd een zelfbewuste buurt ge-
weest die een eigen koers voer. Via het water was de 
buurt verbonden met de wijde omgeving. De tijd van 
schippers en handelaren is voorbij. Er moet gewerkt 
worden aan nieuwe verbindingen met de omgeving, 
met als doel: een sterke en vitale buurt blijven. In de 
verbinding met het gebied van de Haagse Hogeschool, 
maar ook met de Rivierenbuurt en de Binckhorst, lig-
gen kansen voor Schipperskwartier. 

Verzorgd
In de buurt wonen nog veel bewoners van het eerste 
uur. In hun geheugen staat gegrift hoe zij van oudsher 
zelf voor de buurt en elkaar zorgden. Nu zorgen in-
stanties en bewoners tezamen voor het fraaier en fleu-
riger maken van straten en kades. 

Handig
Als vanouds regelen bewoners in het Schipperskwar-
tier hun zaakjes zelf. Snel, efficiënt en vakkundig. 
Organisatietalent is er genoeg. Bij het werken aan de 
toekomst van de buurt komt deze eigenschap goed 
van pas. 

Jeugdig 
Een gezond Schipperkwartier schreeuwt om elan, 
om vernieuwing, om verfrissende ideeën. De jeugd is 
daarbij nodig. Tieners en jong volwassenen nemen va-
ker het initiatief. Ouderen kunnen niet meer alles zelf 
doen; hun rol verandert in die van raadgever.

N I E U W E  P L A N N E N  V O O R  D E  B U U R T
Voor bewoners en instellingen is het waarmaken van de kernwaarden de uitdaging 
voor de toekomst. Daarom is er voor Schipperskwartier een buurtprogramma ge-
maakt met daarin allerlei activiteiten en projecten. 

Sommige plannen stimuleren de ontmoeting tussen bewoners, zowel op straat, 
als in buurthuis Vliethage. Andere plannen maken Schipperskwartier fraaier 
en (verkeers)veiliger. Woningcorporatie Staedion wil meer pas afgestudeerden 
en starters in de buurt huisvesten. Schipperskwartier is een prima plek om een 
wooncarrière te beginnen. Voor het stimuleren van leren en ondernemen bestaan 
plannen die woningcorporatie Staedion samen met de Haagse Hogeschool vorm 
wil geven. 

Ouderen zijn een belangrijke groep in de buurt. Onderzocht wordt wat er moet 
veranderen aan woning en woonomgeving om ouderen nog lange tijd op hun 
vertrouwde stek te laten wonen.
Alle betrokken partijen werken mee aan uitvoering van deze en andere plannen: 
woningcorporatie Staedion, bewoners, gemeente, welzijnsorganisatie Mooi Laak, 
Stichting BOOG, bedrijven, en instellingen zoals de Haagse Hogeschool. Er is 
een groep gevormd die daarin het voortouw neemt. Deze heet de ondernemende 
groep. De ondernemende groep zal het leeuwendeel van de plannen organiseren. 

N I E U W E  G R O E P E N  
Schipperskwartier blijft ruimte bieden aan haar vertrouwde bewoners: ouderen 
en gezinnen. Maar om er voor te zorgen dat de buurt verbonden is met zijn om-
geving en gericht is op de toekomst, zoekt Schipperskwartier ook nieuwe groepen 
bewoners. Zoals pas afgestudeerden, starters op de woningmarkt, studenten die 
een bedrijf willen beginnen, ondernemers die nieuwe bedrijven naar de buurt 
brengen. Deze nieuwe doelgroepen zijn vooral belangrijk voor het waarmaken 
van de kernwaarden ondernemend, verbonden en jeugdig. 
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Henny Veraar, 61 jaar geleden geboren in Nieuwenhoorn, even voorbij Rotter-
dam, is inmiddels een rasechte Hagenees. Toen Henny 15 jaar was, kwam zij 
naar het Schipperskwartier. Zij woonde toen bij haar zus in de Boerhaavestraat, 
boven een pakhuis. Haar zus had zich verloofd met Bertus Buijs, de zoon van de 
Haringkoning op het Rijswijkseplein. 

G E A C C E P T E E RD
Henny ging meehelpen in de zaak en daar werkten ook haar toekomstige man 
Chris, en haar aanstaande schoonmoeder. Op 16-jarige leeftijd ging zij terug naar 
Nieuwenhoorn en werkte daar in de gezinsverzorging. Een jaar later woonde ze 
alweer in Den Haag en ging bij het Groene Kruis werken, de Thuiszorg van nu. 
Alleen was het toen wel wat formeler, omdat je een uniform aan had, een groene 
jurk. Werkend in bijvoorbeeld de Schilderswijk paste zij zich al snel aan en sprak in 
mum van tijd plat Haags. “Dat moest ook wel, anders werd je niet geaccepteerd”, 
zegt Henny. Naast het werken in de gezinsverzorging rondde zij ook de opleiding 
kinderverzorging af. 

V RE E T S C H U U R
Samen met haar man woonde Henny eerste bij haar schoonouders op de Trekweg 
77, nu de Bontekoekade. Toen zij trouwden ging het paar in de Van Leeuwen-
hoekstraat wonen. Tot aan de zwangerschap van haar oudste dochter Heleen werkte 
Henny nog bij het Groene Kruis. Daarna runde zij snack-kar City Promenade op de 
Grote Markt, schuin tegenover Het Paard. Ze heeft 22 jaar in de snack-kar gestaan 
en heel wat meegemaakt. Als Het Paard uit ging, zei iedereen ‘we gaan naar de 
vreetschuur’. Prachtig vond Henny dat. Ook hier was plat Haags de norm. Een 
man vroeg eens naar een beschuûtstuiter, oftewel een gehaktbal!
Haar jongste dochter Yolanda heeft tot aan haar huwelijk ook in de snack-kar ge-
staan. Henny is door de ‘vreetschuur’ een bekend gezicht in Den Haag geworden. 
Nog geregeld wordt ze aangesproken op straat. 

B O E RE N T R I E N  
Henny woont nu in het oude huis van haar schoonmoeder aan de Van Leeuwen-
hoekstraat en zegt zelf van een boerentrien een echte Haagse te zijn geworden. 
Wat wil je ook, als je op zulke karakteristieke plekken hebt gewerkt en plat Haags 
spreekt! Soms komt haar dialect uit Nieuwenhoorn nog naar boven, maar alleen 
als ze écht kwaad is. 

HENNY VERAAR: 
“OO, DEN HAAG, IK ZOU MET 
NIEMAND WILLEN RUILEN”
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Een groepje meiden loopt op straat. Eén van hen is Ashley Sanskarsa. Zij is 14, en 
woont nu zeven jaar in het Schipperskwartier. Daarvóór woonde zij in Noord-
Brabant, in Veghel. De familie van haar vader woont in Den Haag en daarom 
zijn zij hier komen wonen. De moeder van Ashley komt uit Papoea Nieuw Guinea, 
haar vader uit Suriname. Zij is zelf in Nederland geboren. Zij heeft een broer en 
zus die het huis al uit zijn, en nog een jonger broertje. 

K U N S TA C A D E M I E   
Ashley heeft veel vriendinnen. Met Fahima, Elsie, Noami en Karima is zij veel 
op straat te vinden. Dan spelen ze buskruit of verstoppertje. Haar vriendje komt 
eraan met de hond. Zij heeft hem in de kleine speeltuin ontmoet. Hij komt uit 
Molenwijk. Daar zat zij eerst ook op basisschool De Ontmoeting. Als ze met haar 
vriendinnen en vriendje niet buiten is, dan kijken ze thuis een film. 

Ashley zit vol plannen. Nu zit zij nog op de VMBO-school Hofstad Heldering in 
Scheveningen. Ze volgt de richting Verzorging, maar later wil zij striptekenaar wor-
den! Ze maakt al cartoons en het lijkt haar wel wat om een strip te maken voor de 
wijkkrant. Als ze Hofstad Heldering heeft afgemaakt, wil zij naar het Mondriaan 
om haar MBO-diploma te halen. En dan: op naar de kunstacademie!  

O P T RE D E N
Maar dat is nog niet alles! Los Angeles in Amerika lijkt haar wel wat om te gaan 
wonen. Zij heeft gehoord dat dit een muziekstad is en dat is wel wat voor haar, 
want zingen zit haar in het bloed. Haar moeder zingt en zij ook. Zij treedt vaak 
op, onder andere in de kerk De Oase. Tijdens het wijkfeest wil ze ook gaan zingen, 
want zo’n talent mag niet verborgen blijven!   

ASHLEY SANSKARSA:  
EEN ‘VERBORGEN’ TALENT
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Het zeventien verdiepingen tellende appartementencomplex aan de Fijnjekade is 
de woonplek van Nico en Anneke de Wilde. Bij binnenkomst in hun appartement 
valt de moderne inrichting op en het enorme schilderij met de Rolling Stones. 

Nico en Anneke wonen nu zes jaar in het Schipperskwartier aan de Fijnjekade. 
Daarvóór woonden zij op de Erasmusweg in De Haag, en in Monster. Zij zijn op 
de Fijnjekade komen wonen vanwege de uitstekende en centrale ligging, de goede 
toegankelijkheid van de woning door de lift, en het prachtige uitzicht. Kijkend 
door de ramen van deze hoekwoning zien zij het Haagse Hogeschool-terrein, de 
Neherkade en de Rijswijkseweg.

C O N TA C T E N
Na het huren van een appartement besloten Nico en Anneke in 1999 een huis te 
kopen. 31 maart 2000 kregen zij de sleutel en binnen een week woonden zij in 
hun huis op de derde etage. Ten tijde van de bouw en via de vereniging van eige-
naren hebben ze veel contacten gelegd. Iedereen zat toen in hetzelfde schuitje. 
Hond Sam draagt ook bij aan de contacten in de buurt. Samen met de buren 
laten Nico en Anneke hem uit. Zij lopen dan gezamenlijk langs de Haagse Ho-
geschool, bij het Rode Kruis of helemaal naar het einde van de Neherkade, waar 
de kerkboot ligt.

B U U R T W I N K E L
Nadeel van het wonen aan de Fijnjekade, zeggen Anneke en Nico, is dat hier veel 
alleenstaanden en studenten wonen, die werken of naar school gaan. Zij hebben 
niet zo’n binding met de buurt. Die binding zou verbeteren als er meer winkeltjes 
zouden komen. “Ik ben dan ook blij dat er een buurtwinkel komt aan de Rijswijk-
seweg. Goed en goedkoop, net zoals op de Stationsweg”, zegt Anneke. 

“De Fijnjekade is een jong stukje Schipperskwartier, maar hoort er wel degelijk bij! 
Het is een mooie uitdaging om hier als bewoners samen activiteiten te organiseren. 
Bijvoorbeeld de gezamenlijke tuin benutten of volgend jaar het wijkfeest hier te 
organiseren, met een bootverbinding naar de Goudriaankade. De Fijnjekade is een 
prachtige plek en moet op de kaart worden gezet!”, vinden Anneke en Nico. 

N I E T  M E E R  W EG  
“Je bent vanaf hier zó bij Holland Spoor, op de snelweg, en met de bus in Kijk-
duin. Voor de toekomst zien wij veel perspectief in het Schipperskwartier en in 
het stadsdeel Laak.” Nico en Anneke gaan hier niet meer weg!

NICO EN ANNEKE DE WILDE:  
“DE FIJNJEKADE MOET OP DE 
KAART WORDEN GEZET!”
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Irma Paardekooper, 29 jaar jong, woont haar hele leven al in het Schipperskwar-
tier; in één van de oudste panden aan de Goudriaankade. 

D I E S E LW A G E N S  
Haar ouders kwamen rond haar geboorte wonen in het Schipperskwartier en had-
den een zuivelgroothandel. De garage van de vrachtwagens strekte zich uit van 
de Goudriaankade tot aan de Swammerdamstraat. De dieselwagens vertrokken 
‘s morgens om zes uur en dat zorgde nogal eens voor overlast in de buurt. Zo’n 
vijftien jaar geleden verkochten haar ouders het bedrijf. Vijf jaar later verhuisden 
zij uit het Schipperskwartier. 

W I N K E L S
Irma is er blijven wonen en werd in 2002 bestuurslid van de bewonersorganisatie 
en in 2006 voorzitter. Zij treedt hiermee in de voetsporen van haar ouders die tot 
aan hun verhuizing ook lid waren van de bewonersorganisatie. 
Irma wil graag iets voor de buurt doen. Daarbij denkt zij vooral aan een veilige 
en schone leefomgeving. Haar wens voor de toekomst is om meer winkels in de 
wijk te krijgen om zo de leefbaarheid te vergroten. Niet nog meer winkels van 
hetzelfde soort, maar bijvoorbeeld een bloemist of een krantenkiosk. 

G E Z A M E N L I J K
Als mensen spreken over stadsdeel Laak, waar Schipperskwartier in ligt, dan is 
dat vaak op een negatieve manier. Maar Schipperskwartier ligt op zo’n mooie 
locatie. Irma snapt niet dat over deze plek zo negatief wordt gepraat. Allemaal 
vooroordelen! Kom zelf maar eens kijken. Natuurlijk is het zo dat iedereen hard 
moet werken om de buurt fijn te houden. Dat moet je vooral gezamenlijk doen.

IRMA PAARDEKOPER:  
“KOM ZELF MAAR 
EENS KIJKEN!”
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Dahlia Henry zit met haar vriendjes op de trap van het portiek van haar huis aan 
de Boerhaavestraat. Zij is zes jaar geleden in Nederland geboren en woont met 
twee broers, haar zus en moeder in Schipperskwartier. Haar andere zus woont op 
Sint Maarten. Dahlia is er één keer geweest, en met kerst gaat ze weer. De voor-
deur van het huis waar zij woont staat open, zo ook die van de buren. Het is een 
drukte van jewelste met veel kinderen en de heerlijke lucht van het avondeten. 

S P E E LT U I N
Buiten vertelt Dahlia dat ze het heel leuk heeft in de buurt, omdat ze heel veel 
vriendjes en vriendinnetjes heeft. Ze komt vaak in de kleine speeltuin achter 
buurthuis Vliethage. De schommel vindt zij het leukst. In de vakantie mag ze tot 
acht uur buiten spelen. Soms gaat zij wat vriendinnen ophalen en gaan ze gewoon 
wat wandelen door de wijk. Soms ook met kinderen die niet in deze buurt wonen. 

Met de jongens uit de buurt gaat ze voetballen. Soms krijgt ze last van haar voeten 
en dan stopt ze ermee. Ook gaat ze soms naar de club in het buurthuis, maar daar 
moet je wel geld voor betalen en dat is niet altijd fijn. Dahlia zit in groep drie van 
basisschool De Ontmoeting. Haar lievelingskleur is rose en ze vindt fire-ballen 
lekkere snoepjes. 

J U F F R O U W
Als ze later groot is, wil ze juffrouw worden, heel rijk zijn en in een groot huis 
wonen. In Schipperskwartier kan dat toch niet? Natuurlijk wel! 

DAHLIA HENRY:  
“DE SCHOMMEL IS HET 
LEUKST!”
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Ilse Oud en Johnny Fraai wonen 34 jaar in het Schipperskwartier. Aanvankelijk 
in het kleinste huisje van de Van Leeuwenhoekstraat; een huisje met twee kamers, 
gehuurd van een kennis. “Wij herinneren ons de kruidenier in de Van Leeuwen-
hoekstraat; daar was het gezellig, daar kwam je de buren tegen. Ook de beroemde 
broodjeszaak van Dopmeijer zat hier in de buurt”, vertelt Ilse. 

Het huisje werd verkocht aan de woningbouwvereniging en daarna kwam het 
stel in een huis aan de Trekweg te wonen. Toen de nieuwbouw werd opgeleverd, 
kwamen zij in de Boerhaavestraat terecht en daar wonen zij nog steeds. Twee kin-
deren zijn er opgegroeid en hebben veel gebruik gemaakt van de voorzieningen 
in de buurt. 

B U RE N
“Hier in de buurt, en vooral hier in de straat, is het heel gezellig. Iedereen woont 
hier door elkaar heen en gaat goed met elkaar om”, aldus Ilse en Johnny. “Iedereen 
kent elkaar. Heeft de buurman zin in een bakkie, dan is hij welkom. Kinderen 
zitten in een zwembadje op straat of de ballenbak wordt naar buiten gehaald.” Nu 
zijn het de kleinkinderen van Ilse en Johnny die er gebruik van maken. Voor de 
deur van hun woning staat een tafeltje en rieten stoelen, wat uitnodigt om aan te 
schuiven. Tot 23.00 uur is het dan ook zwart van de buren! 

C U R A Ç A O
Ilse vraagt zich af hoe de toekomstige en huidige kopers het beeld van de straat 
gaan veranderen en hoe dat gaat mengen. Zij zelf blijven in ieder geval wonen in 
de Boerhaavestraat! “De enige reden om hier ooit weg te gaan is misschien een 
vertrek, als we 80 zijn, naar Curaçao”, zegt Johnny. 

ILSE OUD EN JOHNNY FRAAI: 
“GEZELLIGHEID KENT GEEN 
PLEK EN TIJD”
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