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De afgelopen weken hebben vijftien enthousiaste Escampers zich via een workshop wijkjournalistiek verdiept in de mogelijkheden om ontwikkelingen in de eigen buurt te beschrijven. Zowel de principiële 
kanten zijn aan de orde gekomen (wat is het doel van wijkjournalistiek, wat zijn de dilemma’s) als praktische kanten (hoe schrijf je een nieuwsartikel).  De Zuidwester Krant heeft deze pagina ter beschikking 
gesteld, zodat het eindresultaat van de workshop ook een echt journalistiek product is. Voor de deelnemers was het vaak stoeien met de beperking van weinig woorden. Hoe maak je dan duidelijk wat je wil 
zeggen? Maar ze zijn ook geconfronteerd met meer principiële zaken, zoals het schrappen van een compleet artikel. Want dat bleek uiteindelijk meer een weergave van vooroordelen te zijn, dan de beschrijving 
van een feitelijke situatie. Dit soort afwegingen horen bij journalistiek en dus ook bij wijkjournalistiek.  Uiteindelijk heeft de workshop de artikelen en foto’s op deze pagina opgeleverd. Bureau SAMEN, dat 
deze workshop in opdracht van het wijkplatform Morgenstond gegeven heeft, wil op deze wijze bijdragen aan het versterken van de wijkmedia, zoals de wijkkranten. 

Jeannot Kant

Een pagina wijkjournalistiek....

Duurzaam Moerwijk
In het buurtje Het Puntje in Moerwijk streeft een aantal toegewijde 
buurtbewoners naar een duurzame levensstijl. Zij hebben eind 2012 de 
Stichting Duurzaam Moerwijk opgericht. Gedurende anderhalf jaar kwa-
men buurtbewoners bij elkaar over de vloer om te discussiëren over the-
ma’s als energiebesparing, afval, voedsel, het delen van buurttalenten en 
gereedschap. 

Mede door deze bijeenkomsten staat 
duurzaamheid in Moerwijk op de 

agenda, en kennen buren elkaar weer 
bij de voornaam. Een buurtbewoner: 

• Ook de tuin achter de Marcuskerk is een initiatief van Duurzaam Moerwijk.

Foto Christina Boldero

Loesje Praktijken Fotografie

Waar zijn de meeuwen gebleven?
Elke donderdagochtend half zes was het vaste prik: je wilt nog lekker in je 
bed blijven liggen, maar de herrie van buiten zorgt ervoor dat het echt niet 
meer gaat lukken. Vandaag wordt het huisvuil opgehaald en de meeuwen 
hebben weer feest. Opengereten vuilniszakken, het verschrikkelijke geluid 
van de meeuwen en de viezigheid die op straat overblijft als de vuilniswa-
gens de kapotte zakken hebben opgehaald. 

Maar de laatste tijd zijn er in veel wij-
ken geen meeuwen meer te vinden. 
Dit komt door de grote tegenstander 
van de meeuw: de ORAC, de onder-
grondse vuilcontainer. In deze groene 
bakken kunnen buurtbewoners hun 
vuil kwijt. Zij hebben nu thuis geen 
zakken meer die stinken. De ORAC 

is dus een goede oplossingen voor de 
mens, maar niet voor de meeuw. 
Waar zijn de meeuwen nu heen? Zijn 
ze weggevlogen naar andere steden? 
Wie het weet, mag het antwoord mai-
len naar de redactie van de Zuidwester 
Krant via redactie@haagmedia.nl.

Emile van Dam

• Zijn de meeuwen uitgeweken naar de Veenendaalkade? 

Ronddwalend komt men langs het 
voormalige koetshuis, dat los staat 
van het woonhuis. De stal die bij de 
boerderij hoorde, is inmiddels omge-
bouwd en bij het woonhuis getrokken. 
Het gekakel van kippen klinkt, ver-
derop grazen twee bejaarde schapen. 
Verder wandelend over een smal te-
gelpad komt men bij een bomenrand 
en achter een hek ligt de Erasmusweg.
’s Zomers is het hier een oase, waarbij 
alles ligt verscholen tussen het groen. 
Men waant zich ver van de drukte 
van de stad. Op de achtergrond klinkt 
zacht het geruis van het verkeer.
Binnen komt men via allerlei kamers, 

deuren, op- en afstappen in de op-
kamer. Hij ligt hoger dan de anders 
kamers. Dit was vroeger de “zondag-
se” kamer. De balken in het plafond 
stammen uit plusminus 1600 en zijn 
dus uniek. Samen met de kelder is dit 
het oudste gedeelte. Het plafond in de 
kelder is een zogenaamd kruisboog-
gewelf. Iets wat je ook in oude kerken 
ziet en dat klopt ook wel: de kelder 
heeft in de 17e eeuw als schuilkerk 
gediend. Alles bij elkaar is de Rhijen-
hove dus een unieke historische lande-
lijke plek aan de rand van Den Haag.

Henk van der Putte 
en Elsje van Duijn

Een landelijke oase 
Verborgen in het groen tussen de nieuwbouw van Wateringse Veld ligt 
de voormalige boerderij “De Rhijenhove”. De oudste delen zijn uit 1597. 
Via een ophaalbrug komt men op het privéterrein, 10.000 m2 groot, twee 
voetbalvelden. Het gebied wordt omzoomd door vele bomen.

• Verborgen schoonheid. 

Foto Henk van der Putte.

De was is vaak bijzaak
Q’S Wasserette en Stomerij bevindt zich op de hoek van de Escamplaan 
met uitzicht over een druk kruispunt van een aantal straten. Deze centrale 
plek lijkt symbolisch voor de functie die de wasserette vervult: naast het 
doen van de was of het laten stomen van kleding, is het bedrijf van Mazhar 
en Sonja Iqbal vooral een ontmoetingsplek. 

Twee jaar geleden namen Mazhar en 
Sonja de wasserette over en knapten 
zij de boel grondig op. Met een fris 
kleurtje op de muren en een opge-
knapte gevel maakten zij er hun eigen 
plek van. Om klanten altijd van dienst 
te kunnen zijn, is de wasserette zeven 
dagen per week open. Oók op feest-
dagen. Want dat hoort bij het bieden 
van betrouwbare service, aldus Maz-
har Iqbal. Dat dat gewaardeerd wordt, 
blijkt wel uit het feit dat klanten zelfs 
van buiten Den Haag komen om hier 
hun was te laten doen. 
Natuurlijk zijn klanten voor stomen 

en wassen hier aan het goede adres, 
maar veel van hen blijken juist voor 
de gezelligheid te komen. Ze worden 
gastvrij ontvangen: “niet met een lege 
maag en een vol hoofd de deur uit” is 
de filosofie van de familie Iqbal. Er is 
altijd tijd voor een praatje onder het 
genot van een kopje koffie of thee. En 
met feestdagen wordt er extra uitge-
pakt. Hun persoonlijke en behulpza-
me aanpak spreekt steeds meer vaste 
klanten aan en maakt Q’S wasserette 
daarmee tot een belangrijk sociaal 
ontmoetingspunt in de wijk.

Natasja Oosterloo

• Gastvrijheid en ondertussen wordt de was gedaan.

Loesje Praktijken Fotografie

“Het is gezelliger geworden in de 
straat. Ik klop makkelijker even aan 
om bijvoorbeeld een grasmaaier te le-
nen en leen zelf ook spullen uit. De-
len is het nieuwe hebben.” Een andere 
buurtbewoner: “Wij hebben, samen 
met nog meer buren, onder gunstige 
voorwaarden vloerisolatie aan laten 
leggen. Goed voor het milieu én de 
portemonnee. We zitten er warmpjes 
bij deze winter.” 

Achter de Marcuskerk aan de Jan Luy-
kenlaan lag een pad met verwilderd 
groen. Het pad dient nu als tuin en 
ontmoetingsplek voor omwonenden.
De initiatieven zijn beschreven op 
www.duurzaammoerwijk.nl. 

De deelnemende Moerwijkers kijken 
uit naar een duurzaam 2015. Ze weten 
elkaar te vinden en dat scheelt veel. 

Stadsdeel Escamp ziet moge-
lijkheden om studenten die een 
sportopleiding gaan volgen aan 
de Sportcampus Zuiderpark te 
huisvesten in de omliggende wij-
ken. Binnenkort start de bouw 
van de Sportcampus. In 2016 zul-
len er circa 1.500 studenten een 
sportopleiding gaan volgen op 
Mbo- en Hbo-niveau. 

Gertjan Giele, namens de Dienst 
Stedelijke Ontwikkeling gebieds-
manager voor Escamp, is enthousi-
ast: “De gemeente ziet in de bouw 
van de Sportcampus een goede 
aanleiding om studenten naar Es-
camp te trekken. Een mooie kans 
biedt het voormalige verzorgings-
tehuis aan de Harderwijkstraat, 
waarvoor een partij is gevonden 
die het pand wil ombouwen tot een 
wooncomplex voor circa 125 stu-
denten.” De verwachting is dat de 
komst van studenten tot verjonging 
van de enigszins vergrijzende wij-
ken rondom het Zuiderpark zal lei-
den. Ook elders in Escamp wil de 
gemeente graag studentenhuisves-
ting realiseren. Het wachten is op 
het beschikbaar komen van grote 
panden.

Sytze Ferwerda 
en Martijn van der Vlies

Gemeente 
op zoek naar 
studenten-
huisvesting 
in Escamp


