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Begrenzing. 
 
De grootstedelijke uitleg van de Stationsbuurt en het Oranjeplein (onderdeel van de 
Schilderswijk) vond plaats tussen circa 1865 en 1910. In het kader van de 
stadsvernieuwing zijn tussen circa 1970 en 1990 grote delen van de Stationsbuurt 
vernieuwd, met name in de zuidelijke helft. Het deel van de wijk waar de laat 
negentiende- en vroeg twintigste eeuwse bebouwing en stedenbouwkundige opzet 
het best bewaard is gebleven valt binnen de begrenzing van het gemeentelijk 
beschermd stadgezicht. Dit deel wordt begrensd door  het gebied achter het 
Groenwegje (aansluitend op het rijks beschermd stadgezicht Centrum), het Zieken, 
Oranjelaan, Stationsweg, Van Limburg Stirumstraat, Oranjeplein en Spinozastraat. 
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Ontwikkelingsgeschiedenis. 
De Trekvliet en de landwegen via de Wagenstraat (in het verlengde van de Stationsweg) 
en de vroegere Bogt van Guinea (het huidige Huijgenspark) waren al in de late  
middeleeuwen de belangrijkste zuidelijke uitvalswegen. Behoudens bebouwing aan het 
Zieken (waar het middeleeuwse Leprozenhuis was gesitueerd), de Bogt van Guinea en 
het Groenewegje is tot aan het midden van de negentiende eeuw het poldergebied van 
de latere Stationsbuurt (de Zusterpolder) verder leeg gebleven.  
 

Detail kaart van J.Roset uit 1717. Bebouwing is te zien langs Groenewegje, Zieken en Bogt van Guinea. Tot aan het midden 
van de negentiende eeuw bleef het poldergebied van de latere Stationsbuurt verder leeg. 

 
In 1841 kreeg het gebied een eerste stedelijke impuls door de aanleg van het station 
Hollands Spoor, dat toen nog op Rijswijks grondgebied was gelegen. In de directe 
nabijheid van het station vestigde zich in het midden van de negentiende eeuw een 
drietal grote industrieën. Dit waren de ijzerpletterij Enthoven langs het water aan de 
huidige Pletterijkade (net buiten de begrenzing van de Stationsbuurt), de ijzergieterij 
Prins van Oranje, gelegen op de huidige locatie van Haagweide bij het Rijswijkseplein en 
de meubelfabriek van de gebroeders Horrix achter de Stationsweg (Kraijenhoffstraat en 
omgeving).  Deze grote industrieën vertrokken al eind negentiende eeuw naar elders, 
waardoor rond 1900 ruimte ontstond voor woningbouw ten zuiden van de Hoefkade.  
 

Op een kaart uit 1868 zijn de drie grote industrieën (een ijzerpletterij, een ijzergieterij en een meubelfabriek) te zien. 
Tussen Oranjeplein en Huijgenspark is al woningbouw gerealiseerd. Het zuidelijk deel is behoudens het westelijk deel van 
de Stationsweg verder nog vrijwel onbebouwd.  
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Bepalend voor de stedenbouwkundige structuur van het deel ten noorden van de 
Hoefkade is een uitbreidingsplan uit 1861 voor een nieuwe stadswijk van de hand van de 
stadsarchitect W.C. van der Waeyen Pieterszn. Hij had in 1855 al een ontwerp voor het 
villapark Willemspark aan de noordzijde van het centrum gemaakt. Het was dus de 
tweede en voorlopig ook laatste stadsuitbreiding, die door de gemeente zelf in de 
negentiende eeuw zelf gerealiseerd. Dit plan voor het gebied tussen Hoefkade en 
Groenwegje bestaat uit een overwegend recht stratenpatroon met als hoofaccent het 
Oranjeplein. Het bouwplan voor de wigvormige aanleg van het Huijgenspark (een vorm 
mede ontstaan door de bestaande loop van de Bocht van Guinea) was al in 1859 door de 
eigenaren van deze gronden bij de gemeente ingediend en werd in het uitbreidingsplan 
van de gemeente opgenomen. De gemeente verplichtte zich om de gronden voor 
bestrating en parkaanleg volgens dit particuliere plan over te nemen.  
 
De woonwijk was aanvankelijk bedoeld voor de gegoede middenstand en welgestelden. 
Ruime herenhuizen verrezen vanaf circa 1865 aan het Oranjeplein, Huijenspark en 
Stationsweg. Toch bleek als spoedig dat deze zuidelijke stadsuitbreidingen minder 
gewild waren bij de welgestelden. De polder kon het niet winnen van de “gezonde 
zandgronden”.  Ook de nabijheid van de grote industrieën zal minder aantrekkelijk 
geweest zijn voor deze doelgroep. Al vrij snel na de bouw van de eerste ruime 
herenhuizen werden in dit deel van de wijk ook veel goedkopere speculatiebouw en 
hofjeswoningen gerealiseerd.  
 
 
Oorspronkelijk bebouwingsbeeld. 
De oudste bebouwing van de Stationsbuurt wordt gekenmerkt door aaneengesloten 
gevelwanden in de rooilijn. Langs het Groenwegje is nog deels de van oorsprong 17e en 
18e eeuwse bebouwing bewaard gebleven. Deze bebouwing is onderdeel  van het 
aangrenzend rijks beschermd stadsgezicht Centrum. Een  architectonisch hoogtepunt 
van vóór de stedelijke uitleg is het vm. accijnshuisje op het Rijswijkseplein (1827, 
architect Zeger Reijers)  Het huidige Hollands Spoor (1888-1893, architect D.A.N. 
Margadant), waaraan de naam haar wijk ontleent  valt buiten de begrenzing van het 
beschermd stadsgezicht.  
 

 
Vm. accijnshuisje uit 1827 aan het Rijswijkseplein                 Herenhuizen van rond 1865 aan het Oranjeplein 
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De opzet van de gemeente om hier in 1861 een woonwijk voor welgestelden te 
realiseren, valt af te lezen aan de bebouwing uit de jaren zestig en zeventig van de 
negentiende eeuw langs delen van het Huijgenspark, Stationsweg en Oranjeplein. De 
individuele of als ensemble achter een symmetrisch gevelfront ontworpen panden in de 
voor die tijd gangbare eclectische stijl behoren tot de rijkste van de wijk. In de overige 
straten is de bebouwing behoudens enkele uitzonderingen veel eenvoudiger. De meeste 
panden dateren van rond 1900 en hebben sobere neo-renaissance gevels. Het beneden- 
en bovenhuis overheerst.  
 
Langs de Stationsweg zijn in de eerste helft van de twintigste eeuw ook diverse kantoren 
en banken gerealiseerd, vaak in een voor de bouwperiode representatieve architectuur. 
De diverse verzekerings- en handelskantoren hadden een directe relatie met de 
betekenis van de Stationsweg als verbinding vanaf het spoor naar de stad.   
 

Bijkantoor van de Eerste Hollandsche Levensverzekeringsbank  
aan de Stationsweg  72/74 (overgangsarchitectuur 1910).  

 
 
De wijk bezit een waardevol sociaal woningbouwproject aan de Van Hogendorpstraat 52 
t/m 162. Dit complex arbeiderswoningen is in 1862-1869 gebouwd naar ontwerp van 
architect E. Saraber, in opdracht van de Vereeniging tot Verbetering der Woningen van 
de Arbeidende Klasse. Als ideaaltype van sociale woningbouw werden de huizen in 1868 
bekroond op de "Internationale tentoonstelling van voorwerpen voor de huishouding en 
het bedrijf van de handwerksman" te Amsterdam. He complex is een rijksmonument. 
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Structurele veranderingen. 
De na de Tweede Wereldoorlog beoogde stedenbouwkundige reconstructies met een 
nieuw stelsel van hoofdwegen (Structuurplan 1948, Saneringsnota 1953) en de geplande 
sloop van grote delen van de bebouwing hadden ingrijpende gevolgen voor de 
Stationsbuurt. Als gevolg van grote onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen trad 
een periode van verpaupering in. In het kader van de herstructureringsplannen van de 
gemeente werd in 1956 een kavel tussen Groenewegje en Huijgenspark bouwrijp 
gemaakt  voor een grootschalig kantorencomplex van Gemeentewerken. Dit complex is 
op zijn beurt weer gesloopt en vervangen door het woningbouwcomplex in neo-
classicistische stijl van de Luikse architect Charles van de Hove (1999).     
 

 
Het woningbouwcomplex van de architect Charles van de Hove. 

 
Een verdere schaalvergroting en verkantorisering vond in het begin van de jaren tachtig 
van de vorige eeuw plaats aan de kop van de Stationsweg tegenover Hollands Spoor. 
Hier verrezen de in maat en architectuur sterk van de oorspronkelijke bebouwing 
afwijkende gebouwen voor de Nutsspaarbank en het Rijksbelastingkantoor.  
 

Verkantorisering en schaalvegroting uit de jaren tachtig op de kop van de Stationsweg. 
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In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw zijn forse ingrepen in het kader van 
de  stadsvernieuwing gerealiseerd. De periodiseringskaart die in 1992 werd opgemaakt 
voor het Monumenten Inventarisatieproject brengt het begin van deze vernieuwing al in 
beeld, maar de grote sloop en vervangende nieuwbouw activiteiten moeten dan nog 
komen. Een vergelijk met de situatie in 2015 laat de verschillen goed zien  
 
 

situatie 1992                                                                                                              situatie 2015 
(paars is de bebouwing van voor 1940, geel is bebouwing van na 1945 en rood zijn de monumenten)               

 

Met name in het deel ten zuiden van de Van Limburg Stirumstraat en Oranjelaan is de 
oorspronkelijke bebouwing nagenoeg verdwenen en is ook de stedenbouwkundige 
opzet deels vernieuwd. Daarom vormt dit deel van de Stationsbuurt geen onderdeel van 
het gemeentelijk beschermd stadsgezicht. 
 
Bijzondere waarden. 
 
- de planmatige opzet uit 1861, dat met het Willemspark tot de vroegste uitbreidingen 
  buiten de oude binnenstad behoort. De hoogtepunten van deze opzet vormen de twee 
  grote groengebieden (Huijgenspark en  Oranjeplein).  
- de nog grotendeels bewaard gebleven  oorspronkelijke bebouwing uit de negentiende-  
  en vroeg twintigste eeuw.   
- de historische betekenis van de Stationsweg met de diverse verzekerings- en   
  handelskantoren uit de eerste helft van de twintigste eeuw langs de route tussen  
  station en centrum. 
- het sociale woningbouwcomplex  Van Hogendorpstraat 52 t/m 162 uit 1862-1969  
  (rijksmonument). 
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Motivatie. 
De laat middeleeuws uitleg van Groenewegje/Zieken vlak buiten de oude 
singelomgrachting en de negentiende eeuwse planmatige opzet met twee 
groengebieden (Oranjeplein en Huygenspark) zijn cultuurhistorisch waardevolle 
structuren die iets vertellen over de ontwikkeling van Den Haag. Dit geldt ook in hoge 
mate voor de Stationsweg met de diverse verzekerings- en handelskantoren uit de 
eerste helft van de twintigste eeuw langs deze route tussen station en centrum. De 
oorspronkelijke bebouwing is nog voor een groot deel bewaard gebleven. 
 

 

 


