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Inleiding 

 

Deze notitie introduceert de Wissel Kiosk (WiKi) ,een kiosk van en voor de wijk! De wijkbewoners 

bepalen zelf waar de WiKi komt te staan. Misschien op dat groene plein wat nog activiteit mist of juist op 

de straathoek van die nog wat saaie straat. Want een WiKi zorgt niet alleen voor verlevendiging van het 

straatbeeld het kan ook bijdragen aan het gevoel van veiligheid door de activiteit en reuring die de WiKi 

met zich mee brengt. De WiKi is flexibel kan dus steeds op een andere plek in de wijk worden ingezet. 

Ook wat de invulling van de WiKi zal zijn, wordt door de wijkbewoners beslist. Ruilhandel kan prima 

plaatsvinden in een WiKi.Steeds vaker kiezen wijkbewoners voor fruit en notenbomen in hun wijk. De 

oogst van deze bomen zou bijvoorbeeld in de WiKi aan de wijk kunnen worden aangeboden net zo als de 

bloemen uit de wijktuinen. Of wat te denken van een repair cafe waar buurtbewoners elkaar kunnen 

helpen met kleine reperaties en naaiwerkzaamheden? Misschien is er juist wel behoefte aan een 

speelgoeduitleen. In een WiKi kan plek worden geboden aan allerlei creatieve lokale initiatieven uit de 

wijk. Het uitgangspunt van de wijkkiosk is dat deze voor en door de wijk wordt ingezet op niet 

commerciele basis en zonder concurrerend te zijn voor de ondernemers in de wijk. De wijkbewoners 

bepalen de locatie en de invulling van de kiosk waardoor deze echt een onderdeel wordt van de wijk en 

deze kan verlevendigen. Op deze manier wordt de sociale cohesie van de wijk verbeterd. Doordat de 

invulling van de WiKi periodiek is en de WiKi flexibel kan worden ingezet, wordt de hele wijk bediend. 

Deze notitie wil het mogelijk maken dat elk stadsdeel een mobiele kiosk tot beschikking heeft waar 

inspirerende ondernemers in samenspraak met de bewoners unieke concepten gaan neer zetten. 

Kortom de WiKi is een aanwinst voor de wijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geschiedenis 

De abulante handel kent in Den Haag een lange geschiedenis en hoort van oudsher in het straatbeeld. 

Eerst waren het de marskramers die van uit het hele land en ook uit het buitenland naar de grote steden 

trokken. Later probeerden deze marskramers steeds meer een permanente plek te verkrijgen in de vorm 

van kramen en kiosken. 

Kiosken zijn er in allerlei soorten en maten: bloemenkiosken, viskiosken, groentenkiosken, 

consumptiekiosken (consumptietenten), snackkiosken én krantenkiosken. Het gaat dan vaak om 

eenvoudige, losstaande houten gebouwtjes. Naast de ”gewone” kiosken zijn er ook bijzondere 

exemplaren. Welke Hagenees kent niet de bijbelkiosk op de scheveningse boulevard?  

 

 



 

Twee type kiosken zijn al jaren uit het Haagse stadsbeeld verdwenen: de consumptiekiosk en de 

krantenkiosk. De consumptiekiosken/consumptietenten, met in hun kielzog de alcoholvrije koffiehuizen 

(niet te vergelijken met de huidige koffietenten), verrijken al rond 1900 in de stad. Op oude ansichten 

ziet men bijvoorbeeld een dergelijke tent op de Grote Markt 

Krantenkiosken sierden ook in groten getale het Haagse stadsbeeld. Een lang niet complete opsomming: 

Voorthuizenstraat, Van Hoytemaplein, Carel van Bylandtlaan, Hobbemaplein, Nassauplein, 

Jonckbloetplein, Groenmarkt, Thomsonplein en Ieplaan. Vaak stond bij zo’n kiosk een houten roodwitte 

box van het Rode Kruis, waarin men gelezen boeken en tijdschriften voor de zieke medemens kon 

deponeren.  

 

Bron Jan Fokkema-Den haag Direct 

 

 

 

 

 

 

 



Sociale cohesie en leefbaarheid 

Kiosken verlevendigen het straatbeeld en dragen bij aan de sociale cohesie en leefbaarheid en zo aan de 

veiligheid van een wijk.  

"Het stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid in een wijk kan een positieve bijdrage leveren 

aan de leefbaarheid als het gaat om de oprichting van kleinschalige detailhandel. Kleine winkels hebben 

doorgaans veel klanten uit de buurt en vergroten zo ook de kans dat buurbewoners elkaar ontmoeten, 

wat de sociale cohesie in de wijk ten goede komt.” 

Ook kunnen ze een aanjaagfunctie hebben voor een saai plein of onveilig park.Een mooi vorm gegeven 

kiosk kan een nieuwe impuls geven aan een straat of buurt. 

* Bedrijvigheid en leefbaarheid in stedelijke woonwijken-Planbureau voor de leefomgeving 

 

Haagse Kracht. 

Leefbaarheid is een kwestie van aansluiting tussen het ‘aanbod’ van de leefomgeving en de behoeften en 

verwachtingen van de bewoners. Daarom heeft dit initiatief als uitgangspunt de behoefte van de 

bewoners van de wijk. De WiKi kan alleen een succes worden als zij gedragen wordt door de wijk. 

De invulling van de WiKi moet ook een aanvulling zijn op het reeds bestaande aanbod en voorzien in een 

wijk behoefte. De WiKi dient ook op een locatie komen te staan waarvan de bewoners aangeven dat zij 

daar behoefte hebben aan een voorziening.  

Om zoveel mogelijk ondernemers de kans te geven hun creatieve ideeen te ontplooien zal de WiKi in 

principe steeds een tijdelijke invulling hebben.Het zogenaamde pop up model. Ook kunnen startende 

ondernemers op deze wijze de mogelijkheid krijgen hun ideeen om te zetten in werkelijkheid. Zo 

geheten start-ups. Zij krijgen zo een steuntje in de rug en zullen na afloop van de looptijd hopelijk 

zelfstandig hun onderneming voortzetten. 

Voorop hierbij staat dat de activiteit die plaats vindt in de WiKi nooit concurrentie mag zijn voor de 

ondernemers in de wijk. De ontplooide activiteiten moeten juist een aanvulling zijn en voorzien in een 

behoefte van de wijk die nog niet op een andere manier is ingevuld. Het zal vooral gaan om duurzame 

lokale initiatieven. 

De WiKi is mobiel en kan op deze manier elke keer op een andere plek in gezet worden. De impuls aan 

de buurt die de WiKi geeft, bestrijkt op deze manier de gehele wijk. 

Bewoners kunnen online uit een aantal locaties kiezen en mogen aangeven welke (tijdelijke) invulling 

aan de WiKi wordt gegeven: espressobar, onbespoten groente uit de wijktuin, speelgoed uitleen, 

buurtbieb, buurt initiatief etc al naar gelang de binnen gekomen ideeen van de bewoners en 

ondernemers . 



Buurt en wijk economie 

Het thema wijkeconomie stond al in de belangstelling bij gemeentelijke beleidsmakers in de jaren tachtig 

van de vorige eeuw. De economische potentie van buurten wordt aangeduid met het begrip 

buurteconomie. De nadruk bij het begrip buurteconomie ligt bij de bewoners en is overwegend gericht 

op “door bewoners voor bewoners” 

Sinds de start van het krachtwijken beleid van minister Vogelaar in 2007 is het begrip wijkeconomie weer 

terug op de agenda.Vanaf de inwerkingtreding van het krachtwijkenbeleid ligt de nadruk meer op het 

stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid. 

Er zijn verschillende redenen om de wijkeconomie te willen bevorderen. De economische kracht van 

wijken is een belangrijke motor van de stedelijke economie en een bron van werkgelegenheid voor een 

wijk. Ook wordt de levendigheid op straat bevorderd en zorgt het voor ‘eyes on the street’en verhoogd 

het zo de sociale controle.Er is een groeiende behoefte aan economische-niet overlastgevende en niet 

vervuilende activiteiten van zelfstandige ondernemers en zzp’ers. Detailhandel en bedrijvigheid in 

(kleine)panden binnen en buiten de plinten in woonwijken vormen belangrijke componenten van de 

wijkeconomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De kiosk 

Wisselkiosken moeten bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Ze moeten "hufter"proof zijn 

en makkelijk verplaatsbaar.De kiosk zou in eigen energie behoefte kunnen voorzien en in principe casco 

worden opgeleverd en het wordt de ondernemers niet toegestaan iets aan het uiterlijk van de kiosk te 

veranderen. 

Het ontwerp van de verplaatsbare kiosk van Paul Timmer voorziet hierallemaal in en heeft recent een 

kunstprijs gewonnen. Met zijn onderscheidende uiterlijk zou deze kiosk kunnen uitgroeien tot een Haags 

Icoon in het straatbeeld. Mooi detail: de kiosk is gemaakt van Haags Hout.  

De kunstenaar over zijn ontwerp Haags Hout: 

"In Den Haag staan veel bomen die goed verzorgd worden. Aan het eind van hun levenscyclus 

verdwijnen deze bomen in de versnipperaar. Het project Haags Hout wil aan deze verspilling een einde 

maken door van Haagse bomen een koffiehuis te bouwen. De bomen houden op deze manier een 

functie in de stad, waardoor Hagenaars blijvend van het hout kunnen genieten. Met dit project wil 

bedenker Paul Timmer het duurzaamheidsdenken en de sociale interactie in de stad bevorderen." 



 

 

 

Het rapport van de jury van de de cultuurprijs ‘De Komeet 2012’: 

"De duurzaamheidsgedachte van Haagse Hout spreekt de jury aan, hergebruik is noodzakelijk voor de 

toekomst. Dit is een kick start voor bepaalde manier van denken, duurzaamheid in financiën, sociaal met 

een artistieke gedachte en mooie vormgeving. Paul initieert iets dat deel uitmaakt van een groter geheel. 

Er is vertrouwen in de artistieke kwaliteit van Haagse Hout, Paul Timmer is een vakman 

Haags Hout kreeg zowel de jury prijs als de publieksprijs. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


