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Van het bestuur
Het laatste blad van dit jaar. Een 

veelbewogen jaar waarin alle 

geplande bouwactiviteiten zijn 

gestart, zoals de projecten in Kijkduin 

Binnen, de uitbreiding Int. School, 

de renovatie tracé Houtrust-Kijkduin, 

de Narcislaan.  Het Wingsterrein, nu Mozartplantsoen, 

zit  in de planfase. Geen woningbouw dus, mede door 

het verzet van de buurtbewoners, maar een heus  

stadspark. En laten we Kijkduin Bad niet vergeten, waar 

de huiskranen boven de duinen uit steken, niet te missen 

als je door het Westduinpark loopt. Een aantal van deze 

projecten zal op de bewoners informatie avond door 

een aantal deskundigen worden toegelicht, met een blik 

op de toekomst. De agenda treft u hiernaast aan. Niet 

vergeten: snel aanmelden, want de zaal heeft slechts 80 

plaatsen. Mocht er een overweldigende belangstelling 

bestaan vanuit de wijken dan kunnen we proberen de 

presentatoren te vragen een tweede avond op de agenda 

te zetten.

De werkgroep Kijkduin-Binnen waarin gemeente en 

wijkberaad overleg voeren, komt regelmatig bij elkaar. 

Onlangs is het landschappelijk raamwerk (het groenplan) 

als schetsontwerp gepresenteerd. Dit ziet er veelbelovend 

uit. BWK heeft wel een paar kanttekeningen, zoals het 

behouden van de verlichting van het voetpad langs 

Schapenatjesduin, die zullen worden meegenomen. Het 

Schapenatjesduin als ontsluiting voor fietsers en auto’s 

zien wij als een onveilige situatie, met name voor de 

kinderen die naar de ISH gaan. 

De paden in de puinduinen blijven een heet hangijzer. 

Door de vele regen zijn de kleine kiezels weggespoeld en 

blijven wederom de grote “keien” over om op te lopen. 

Een gevaarlijke situatie die nu snel verholpen dient te 

worden.

Verder ziet de entree tot Kijkduin er niet bepaald 

aantrekkelijk uit. Het Piet Vink Plantsoen is een 

rommeltje geworden door de renovatie van de Machiel 

Vrijenhoeklaan. Een visie om dit stukje groen een blijvend 

mooi karakter te geven ontbreekt. BWK zet zich er wéér 

voor in om dit bij het stadsdeelkantoor onder de aandacht 

te brengen. Hopelijk nu met een snelle en duurzame 

oplossing.

Heeft u al een nieuwe agenda? 

Noteert u dan de Nieuwjaarsreceptie van de 

wijkvereniging/wijkberaad BWK op donderdag 3 januari 

2019 vanaf 17.00 uur. Altijd gezellig even bijpraten met 

een drankje en heerlijke hapjes. Niet vergeten dus.

Het bestuur wenst u allen een fijne en gezellige 

decembermaand toe en alle goeds voor 2019.

De wijken Bohemen, Waldeck en Kijkduin kenmerken 
zich als een groene wijk, waar het goed wonen is. 
Dat wilt u toch behouden?

Blijf uw wijkvereniging dus steunen 
door lid te worden (of te blijven) 
Wij vragen uw steun om ons te kunnen blijven inzetten 
voor de belangen van de bewoners, de leefbaarheid en de 
veiligheid in de wijk. De Gemeente verstrekt ons daarvoor 
subsidie. Maar die is onvoldoende om alle kosten te dekken. 
Het bestuur roept daarom de wijkbewoners op om lid te 
worden van de wijkvereniging, of om een donatie te doen. 
Het lidmaatschap kost maar € 17,50 per jaar. 

Aanmelden kan via onze website www.walboduin.nl. 
Donaties kunnen gestort worden op banknummer 
NL92 INGB 0000 6277 00 t.n.v. Wijkvereniging 
Bohemen-Waldeck-Kijkduin, o.v.v. "Donatie".

Bewoners
Informatie avond 

donderdag 
1 november 2018

19.30 uur 
in verenigingsgebouw Walboduin, 

A. Diepenbrockhof 2, ingang achterkant 
Jumbo aan de Aaltje Noordewierstraat.

Zaal open om 19.00 uur

Agenda
1. Opening - introductie

2. Winkelcentrum de Savornin Lohmanplein
 Berend Ringeling / Jeannette de Bruin, Urban Interest 

3. Kijkduin Bad
 Eric van Baarsel, voorzitter SBK

4. Kijkduin Binnen
 Tom Bröring, Voortgang lopende projecten en senior 

projectmanager Landschappelijk raamwerk

5. Finest of Ockenburg
 Margriet Huisman, Synchroon

6.  Meer en Bos, renovatie deel 2
 Albert-Jan van der Scheur, beleidsmedewerker Grote 

Groengebeden

7. Tracé Houtrust-Kijkduin
 Dave van Schaick, omgevingsmanager SWL van Ing.

Bureau Den Haag

8. International School (ISH)
 Pjer Wijsman, business manager

9. Sluiting met drankje ca. 21.30 uur

Wilt u ons per email info@walboduin.nl laten weten of wij 

op uw komst mogen rekenen o.v.v. het aantal personen. 

Het aantal zitplaatsen is beperkt tot ca. 80.



WIJKinfo | oktober 2018 | 5 

In deze periode worden er rioleringswerk-
zaamheden uitgevoerd en wordt een 
nieuwe wegindeling aangelegd.
Om de nieuwe wegindeling mogelijk te 
maken, worden in de periode van dinsdag 
11 en vrijdag 21 september bomen gekapt 
langs de Sportlaan. Na de herinrichting 
plant de gemeente nieuwe bomen aan 
om de rijbaan weer een groen karakter te 
geven.

Voor het verkeer betekent dit het volgende:
•	Segbroeklaan en Sportlaan zijn dicht vanaf 

Goudenregenstraat tot aan de kruising 
met Savornin Lohmanlaan.

•	Laan van Poot wordt tijdelijk tweerich-
tingsverkeer.

•	Zonnebloemstraat vanaf Hyacinthweg 
blijft eenrichtingsverkeer richting Daal en 
Bergselaan.

•	Fietsers en bromfietsers kunnen in deze 
periode Sportlaan alleen maar overste-
ken op de kruising Wildhoeflaan/Daal 
en Bergselaan. Fietsers vanuit Kijkduin 
worden omgeleid via Kraaienlaan, de Laan 
van Poot, de Wildhoeflaan, Sijzenlaan en 
in de omgekeerde richting. Fietsers vanaf 
Daal en Bergselaan richting Scheveningen 
worden omgeleid via Ranonkelstraat, 
Goudsbloemlaan en Segbroeklaan. 

•	Bus 24 rijdt een aangepaste route. De 
haltes Kruisbeklaan, Oude Buizerdlaan en 
Vliegenvangerlaan vervallen. De tijdelijke 
haltes staan in Ranonkelstraat en Daal 
en Bergselaan. Na 28 oktober rijdt de 
bus vanaf de Ranonkelstraat over de 
Segbroek laan tot aan de Goudenregen-
straat. Dan vervalt de halte Kwartellaan 
en komt er een tijdelijke halte in de 
Goudsbloemlaan/kruising Ranonkelstraat. 
Bus 23 rijdt de normale route.

Werkzaamheden route Kijkduin-Houtrust: deel 5 
Op maandag 10 september 6.00 uur zijn de werkzaamheden aan deel 5 van de route Kijkduin-Houtrust gestart. De Sportlaan 

en Segbroeklaan zijn dan dicht vanaf de Goudenregenstraat tot aan de kruising met de Savornin Lohmanlaan. Dit deel van de 

werkzaamheden duurt tot en met 20 januari 2019. 

Interim-redactie zoekt correspondenten!
De interim-redactie van de WijkInfo wil graag in contact komen met wijkbewoners die ons van kopij kunnen voorzien. 
Te denken valt aan iemand die af en toe een stukje wil schrijven over bijvoorbeeld kunst en cultuur in de wijken 
Bohemen, Waldeck en Kijkduin. Of iemand die een interview wil en kan afnemen met een bekende wijkbewoner.
Het blad komt 4x per jaar uit en heeft een bereik van ca. 15.000 bewoners. 

Er is toch vast wel iemand die ons van de broodnodige kopij of 
kleine weetjes kan voorzien?

De WijkInfo is een veel gelezen blad, maar heeft af en toe een up-grade nodig om interessant en actueel te blijven.
Inlichtingen en aanmeldingen graag via de mail info@walboduin.nl.
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Het boek heeft in elk hoofdstuk drie 
verhaallijnen (sporen) die rondom het 
broedseizoen worden beschreven. in het 
eerste spoor staan zijn dagboeknotities, die 
heel leerzaam en aangenaam lezen. In de 
anekdotes die hij over de zilvermeeuwen 
in de broedkolonie schrijft leren we de 
persoonlijkheden van de vogels kennen. Hij 
maakte de vogels individueel herkenbaar 
door een groot aantal kuikens en volwassen 
meeuwen van groene kleurringen, met 
een unieke combinatie van vier letters, te 
voorzien. Deze groene kleuringen, zijn op 
afstand goed afleesbare ringen. En tevens 
werden, vanaf 2013, diverse meeuwen 
op hun rug voorzien met een GPS-logger. 
Waardoor ook inzicht werd verkregen hoe 
ze zich buiten de kolonie gedragen.

In het tweede spoor worden zijn observa-
ties in het een context van historisch en 
hedendaags wetenschappelijk onderzoek 
geplaatst. In vragen als: “Waarom doe je 
sowieso onderzoek naar vogels? En: “Wat 
is er zoal ontdekt in de loop van jaren?” Hij 
maakt duidelijk waar veldonderzoek toe 
leidt en waarvoor als die gegevens nodig 
zijn.
Het derde spoor in elk hoofdstuk is een 
historisch overzicht, in chronologische 
volgorde vanaf 1900, over de zilvermeeuw 
in ons land. De bescherming, de bestrijding, 
onze consumptiemaatschappij, de overlast 
en hoe wij daarop reageren. Ook de huidige 
situatie wordt beschreven en hij werpt een 
blik in de toekomst.

Ik heb geleerd dat meeuwen een persoon-
lijkheid hebben. Het zijn gewoontedieren. 
Ze hebben een kleine actieradius. Broeden 
jarenlang op dezelfde plek in een kolonie. 
Overwinteren altijd weer in dezelfde gebie-
den. Ze eten vooral mosselen, die ze in 
hun geheel opeten, waarna hun gespierde 
maagwand de schelpen kraakt en vervol-
gens uitbraakt. Krabbetjes en zeesterren 

staan op hun menu. Ze specialiseren zich 
verder in hun voedselkeuze. De een vliegt 
naar de binnenstad om bij een frietkraam 
zijn slag te slaan, een ander gaat achter 
vissersboten aan om overboord gegooide 
van ondermaatse vis te scoren. Of breken 
plastic afvalzakken open. Die specialisatie 
kan jaren duren voor een meeuw het goed 
onder de knie heeft. Weer anderen zoeken 
krabben en pieren op dezelfde plek op het 
wad en ze profiteren van de open vuilstort-
plaatsen.

Meeuwen 
Intelligente, conservatieve en mooie vogels
Tot deze zomer was ik niet zo begaan met meeuwen. Ook ik ergerde mij weleens 

aan het gekrijs en de overlast die ze bezorgen. Maar toen las ik in het zomernummer 

‘Vogels’ van de Vogelbescherming Nederland een recensie van Idde Lammers over het 

boek ‘De Zilvermeeuw’ van Kees Camphuysen. Al dertien jaar doet marien ecoloog 

Kees Camphuysen op Texel onderzoek in een meeuwenkolonie en heeft over de 

zilvermeeuw een monografie geschreven (Jaren daarvoor deed hij onderzoek naar 

meeuwen op zee). De recensie sprak mij zeer aan en ik besloot dit boek te kopen om 

mij er verder in te verdiepen.

Zilvermeeuwen waren honderd jaar gele-
den een beschermde soort omdat ze nuttig 
waren voor de landbouw en de houtteelt 
(ze aten schadelijk ongedierte). Ze hadden 
toen wel last dat burgers tijdens het 
broedseizoen hun eieren stalen voor eigen 
consumptie of voor varkensvoer. Daarnaast 
hadden ze te verduren van de wijdver-
breide plezierjacht. Groepjes toeristen 
schoten meeuwen in hun broedkolonies 
massaal dood en werden hun nesten van 
de eieren geplunderd.

De populatie van de meeuw is de afgelo-
pen eeuw tot de jaren tachtig toegenomen 
doordat een overmaat aan voedsel steeds 
verder toenam. Steeds meer open vuil-
stortplaatsen, steeds meer vissersboten die 
door geavanceerde vismethoden steeds 
meer vissen vangen en ondermaatse vis-
sen met bakken tegelijk teruggooiden, het 
bewust en onbewust voeden van vogels 
(de plastic afvalzakken). De vossen die wij 
in de duinen toelieten en onze eigen recre-
atiedruk zorgden ervoor dat de meeuwen 
zijn uitgeweken naar het binnenland en 
gebruiken nu platte daken en richels om te 
broeden en om te verblijven. Je kunt dus 
moeilijk de meeuwen de schuld geven.
Door overheidsmaatregelen die de laatste 
jaren op visserijgebied zijn genomen, 
door het plaatsen van ondergrondse 
vuilcontainers, het verbranden in plaats 
van stapelen van het vuil, het toedekken 
van de afvalbergen is het aantal meeuwen 
in de laatste dertig jaar met zo’n kleine 50 
procent afgenomen. Maar de belangrijkste 
maatregel die we we zelf kunnen doen om 
meeuwenoverlast te voorkomen is gooi 
geen afval en eten op straat en voer de 
meeuwen niet.

Ik kan iedereen, die in meeuwen geïnte-
resseerd is, aanraden dit boek te lezen. 
Er gaat een prachtige wereld voor u open.

Johan Bommelé

De twee meest voorkomende meeuwen-
soorten in onze buurt zijn de zilvermeeuw en 
de kleine mantelmeeuw. De verschillen zijn 
goed te zien. De poten van de zilvermeeuw 
zijn roze tegenover de gele poten van de 
kleine mantelmeeuw. Het verenkleed van 
de kleine mantelmeeuw is donkerder dan 
van de zilvermeeuw. De linkerpoot van deze 
zilvermeeuw heeft een (extra) groene ring 
met een vierletterige combinatie. (F.AAN de 
F staat voor ‘female’ vrouw.)

Groepje kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen op het strand van Kijkduin.
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hier wel met een hond of met kinde-
ren,  en wilt u ook vuil ophalen. Dan 
kunt u gratis bij een stadsdeelkantoor 
(in de Fahrenheitstraat of in Loosduinen) 
een prikstok en vuilniszakken krijgen. 
Het kost geen geld en het is een kleine 
moeite om het vuil uit Meer en Bos 
te halen. Wie weet kom ik u nog eens 
tegen!

Nu ik 56 jaar ben en nog altijd in Meer 
en Bos kom, om te wandelen met mijn 
vader, is het karakter van Meer en Bos 
niet echt veranderd. Een paar dingen 
zijn recentelijk vernieuwd, de bruggen 
en de paden zijn verhard. De dijken zijn 
hersteld, nieuwe bomen en planten zijn 
aangeplant. 
Het bos heeft altijd een sociale functie 
gehad voor de omliggende wijken. Oud 

Meer en Bosch...
  INGEZONDEN

Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Ferd Hamer, in 1966 kwam ik als jongetje van 4 jaar al in Meer en Bos. Ik ging met 

mijn ouders voedsel aan duiven en eekhoorns  geven, dat gebeurde op het middenpad van  Meer en Bos. Soms ging ik spelen 

op de dijken en met het water. Vaak was ik in de speeltuin en in de winter ging ik schaatsen op de grote vijver. Wie is er niet 

groot mee geworden? 

en jong zijn hier samen en groeten elkaar, 
de kinderen kunnen heerlijk spelen in de 
speeltuin.

Wat wel is veranderd is de vervuiling van 
Meer en Bos. Tijdens het wandelen kom 
ik vaak afval tegen, lege flessen, plastic, 
blikjes, papier enz.

Een paar weken geleden ben ik begonnen 
om het op te ruimen. Met een prikstok 
en een vuilniszak heb ik twee uur gelo-
pen. Ondertussen deed ik het vuil in de 
vuilniszak. De vuilniszak was al snel vol en 
buiten het park heb ik dit in een vuilnisbak 
gegooid. Weer een stuk van Meer en Bos 
schoon. Misschien zijn er mensen die dit 
een goed idee vinden, misschien loopt u 

Renovatie deel 2
Meer en Bos staat aan de vooravond van de renovatie 
deel 2. Een begin is al gemaakt met het inzaaien 
van het moerasje. De eerste keer is dit mislukt. Wie 
weet komt er volgend jaar een mooi bloeiend stukje 
bij op het landgoed. Het is wel zaak dat er de eerste 
maanden niet over het terrein gelopen wordt.
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‘Groentepakketten zijn er natuurlijk best 
veel’ vertelt Eva, ‘maar die van Lekker-
nassûh zijn wel heel bijzonder. Ze worden 
niet thuisbezorgd, en ook niet afgehaald 
uit een winkel, maar mensen kunnen de 
pakketten zelf afhalen op het schoolplein 
van basisschool Wonnebald. Daar sta ik 
iedere woensdagmiddag met de Lekkernas-
sûh-kraam.’ Het zorgt voor een hoop gezel-
ligheid, want steeds meer mensen weten 
de weg te vinden en komen wekelijks voor 
de verse groenten naar de Mozartlaan. Met 
hun eigen tasje, want om zo min mogelijk 
afval te creëren, worden de groenten zon-
der verpakkingsmateriaal geleverd. Omdat 
alle boeren waar Lekker Nassûh mee 
samenwerkt uit de regio komen, gebeurt 
het vaak dat de groente die ’s ochtends nog 
op het land stond, ’s avonds al in de pan zit. 
Verser kan het niet.

De keuze voor Wonnebald als ‘markt’ 
was logisch; Eva’s drie kinderen zitten er 
op school, en het vormde zo een mooi 
startpunt voor deze tweede locatie van 
Lekkernassûh in Den Haag. In de afgelopen 
maanden is de markt uitgegroeid tot een 
gezellige plek waar ouders van school én 
buurtbewoners een praatje maken, waar 
recepten worden uitgewisseld en iedereen 
blij naar huis gaat met een tas vol super-
verse biologische groenten. 
Iedere week is er een ander pakket, met 
minstens zeven verschillende soorten 

groenten en afhankelijk van het seizoen, 
soms ook fruit. Via de website van Lek-
kernassûh kun je je registreren. Nog een 
voordeel volgens Eva: ‘Na het registreren zit 
je nergens aan vast, want iedere week kan 
je aangeven of je de woensdag erna wel of 
geen groente komt halen.’
De vrijwilligers van moestuin ‘de Groene 
Geest’ uit Nieuw Waldeck oogsten iedere 
woensdag wat lekkers voor de losse 
verkoop, en vaak zijn er ook verse biologi-
sche eieren. Genoeg redenen om u aan te 
melden bij Lekkernassûh!

Dus woont u in de buurt en wilt u ook 
wekelijks (of af en toe) een tas vol lekkere 
groenten? Vindt u dit een mooi idee en wilt 
u meer weten? 
Kijk dan op de website: 
www.lekkernassuh.org 
of mail Eva: eva@lekkernassuh.org. 

Locatie: Mozartlaan 189, basisschool 
Wonnebald
Tijd: iedere woensdag van 12.00-14.00 uur
Prijs: €12,50 per pakket

Mirella van der Heide

Lekker biologisch eten in de buurt
Lekker en gezond eten, dat ook nog eens duurzaam is geproduceerd, dat wil toch 

iedereen? Precies om die reden startte Eva Fricke in december 2017 met een 

‘eigen’ locatie van Lekkernassûh. Lekkernassûh is het Haagse initiatief om lokaal, 

en gif- en kunstmestvrij geteelde groenten van boeren uit de regio in wekelijkse 

verspakketten aan te bieden. 

Strandbeest 
krijgt plek in 
Gemeentemuseum
Directeur van het museum, Benno 
Tempel, is enorm blij dat de Animaris 
Omnia van Theo Jansen een plek heeft 
gekregen in het museum. “Het enorme 
strandbeest is een grote blikvanger 
in onze Tuinzaal, een ruimte die zich 
hier bij uitstek voor leent. De Animaris 
Omnia is naar een hoogte van zeven 
meter getakeld en kan indien nodig, 
bijvoorbeeld voor een evenement, nog 
verder de lucht in. Onze bezoekers kun-
nen het strandbeest weliswaar niet in 
beweging zien, maar daar staat tegen-
over dat ze op deze manier de kans 
krijgen om de ingenieuze constructie te 
bewonderen.” 

Op pagina 17 treft u een artikel aan 
over Theo Jansen en zijn strandbeesten.

Zaalhuur
Bent u op zoek 
naar zaalruimte voor 
uw vergadering?
Walboduin heeft de beschikking over 
een zaal tot ca. 80 personen. Alle 
apparatuur is aanwezig. De zaal is 
recent geheel gerenoveerd. U kunt 
beschikken over een conciërge die de 
drankjes na afloop van de vergadering 
voor u verzorgt.

Vraag offerte aan per mail 
info@walboduin.nl.
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Narcislaan 4
Verwacht wordt, dat het gebouw Narcislaan 4 begin oktober wordt 
opgeleverd. Nu niet meer primair bedoeld voor de opvang van 
statushouders, maar vooral om verhuurd te worden aan mensen 
die in aanmerking komen voor een woning in de sociale sector. Het 
uiterlijk van het complex is nogal afwijkend van wat in de omgeving 
gebruikelijk is. 

De reacties op de verschillend gekleurde bakstenen in de gevels 
zullen wel divers zijn. Tussen het gebouw en de flat Duinrande zal 
de beplanting nog worden verdicht om de wederzijdse inkijk te 
beperken.

Noordwestelijke hoofdroute
Er wordt hard gewerkt aan de NWHR. Momenteel concentreert de 
vernieuwing zich op de Sportlaan tussen de De Savornin Lohman-
laan en de Segbroeklaan. Vanaf 11 september worden de bomen 
langs de weg, die plaats moeten maken voor de aanpassingen, in 
hoog tempo gekapt en versnipperd. Enkele monumentale bomen 
moeten nog verplaatst worden. Ook de ecologische verbindingszone 
tussen de weg en de sportvelden, inclusief de Haagse Beek, zal 
worden aangepakt.
Het vernieuwde gedeelte van de Machiel Vrijenhoeklaan ontlokte 
opmerkingen van enkele passanten. Met name het waarom van de 
inrichting van de kruising met de Muurbloemweg/Duinlaan leverde 
commentaar op. 

Narcislaan 4 (foto begin september)

Het kruispunt lijkt op een rotonde, maar dat is het niet. Het 
doorgaande verkeer op de M. Vrijenhoeklaan heeft hier voorrang. 
Extra opletten dus. Er zullen borden worden geplaatst om hier op 
te attenderen. Wilt u meer weten over het hoe en waarom van de 
vorm van de kruising, dan treft u een uitgebreid commentaar aan in 
krant 5-2018 van de SBK, die u o.a. op onze website (walboduin.nl) 
kunt vinden.
Het zicht op het kruisende verkeer werd in de zomer belemmerd 
door hoog opschietend onkruid. Dat is begin september rigoreus 
gemaaid. Maar ook begroeiing naast de bocht in het fietspad tussen 
de kruising en het tankstation maakt het zicht op de steeds snellere 
tweewielers er niet beter op. Wij hebben de groenbeheerder van 
ons stadsdeel gevraagd om daar nog eens naar te kijken.

Wingsterrein
In de afgelopen maanden heeft een ontwerpbureau in opdracht van 
de Gemeente, samen met de werkgroep Mozartplantsoen, vorm 
gegeven aan de inrichting van het veld. 

Op 12 september werden op een druk bezochte bijeenkomst in het 
Hofstadcollege de resultaten getoond en besproken. Wethouder 
Revis hield een korte inleiding en kondigde tot grote verrassing van 
de aanwezigen aan, dat de Gemeente een bedrag van €300.000,- 
voor de inrichting beschikbaar stelde. Overigens met de opmerking, 
dat dit bedrag waarschijnlijk niet toereikend zou zijn om de ideeën 
van de werkgroep volledig uit te voeren. 
Aan de hand van grote afbeeldingen gaven leden van de werkgroep 
uitleg aan belangstellenden.
Zoals al in Wijkinfo 3 is gemeld, is er nog geen overeenstemming 

Bomenkap langs de Sportlaan

Kruispunt Muurbloemweg/Duinlaan

Werk in de Wijk
Tekst en foto’s: Jan Hofker

Na de zomervakantie is er weer veel te doen in onze wijken. De eerste bebouwing van Nieuw-Kijkduin heeft inmiddels het 

maaiveld bereikt, voor Schapenatjesduin-Oost hebben al veel toekomstige bewoners omgevingsvergunningen voor hun nieuwe 

woningen aangevraagd en de vernieuwing van de Noordwestelijke Hoofdroute is een volgende fase ingegaan. Fijn nieuws voor de 

omwonenden: het voormalige Wingsterrein krijgt een groen karakter.
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over de toekomst van het clubhuis. In de huidige vorm, met beperkt 
gebruik door kaartclubs en incidentele verhuur, lijkt het niet te 
handhaven. Ook al niet omdat er in een stevige onderhoudsbeurt 
moet worden geïnvesteerd. 
Aan het overleg in de werkgroep  nam ook een vertegenwoordiger 
deel van een groep clubs die een groot denksportcentrum wilde 
stichten, met een vloeroppervlak van 600 à 700m2. Op zichzelf een 
sympathiek initiatief dat de grote belangstelling voor denksporten 
in het stadsdeel weerspiegelt. Binnen de werkgroep waren echter 
grote bezwaren tegen vestiging op deze plaats, o.a. door de mas-
saliteit en de daarmee samenhangende drukte en parkeeroverlast. 
Tijdens de bijeenkomst op 12 september werd nogmaals door een 
van de initiatiefnemers met klem gepleit voor het denksportcentrum.

Aaltje Noordewierstraat
Relatief kort na elkaar kwamen op de Aaltje Noordewierstraat bij 
twee aanrijdingen drie personen om het leven. Voor wethouder 
Robert van Asten aanleiding om met vertegenwoordigers van het 
wijkberaad en enkele omwonenden ter plekke te gaan overleggen.
Al eerder was besloten dat bij de plaats van het eerste ongeluk, 
ter hoogte van de Catharina van Rennesstraat, een zebrapad wordt 
aangelegd. Die plek blijft overigens onoverzichtelijk door de bocht 
in de weg en de geparkeerde auto’s. Blijven oppassen dus.
Naar de mening van de verkeersdeskundigen was het ongeluk bij 
de Mozartlaan veroorzaakt door een menselijke fout en lag het niet 
aan de inrichting van het kruispunt. Voorlopig worden geen nieuwe 
verkeersmaatregelen op die plaats overwogen. Alleen de belij-
ningen aldaar worden vernieuwd. Iets wat overigens in een groot 
deel van het stadsdeel moet gebeuren, want er is veel achterstallig 
onderhoud. 
Een bewoner vroeg zich af waarom de zebra’s in Den Haag niet zijn 
doorgetrokken over de fietspaden. In veel gemeenten is dat name-
lijk wel het geval. Volgens de beleidsnota van de Zebra Werkgroep 
Verkeersveiligheid Den Haag uit november 2004, worden zebra’s 
niet op vrijliggende fietspaden aangelegd als er een opstelruimte 

voor voetgangers tussen fietspad en rijbaan is. Is die opstelruimte 
afwezig dan loopt de zebra door over het fietspad. Dit wijkt af van de 
juridische interpretatie, dat een fietspad tot de rijbaan behoort en dat 
een zebra over de gehele rijbaan dient te liggen. Haags beleid dus. 
Misschien wordt het tijd om, gezien de toenemende snelheden van 
tweewielers op de fietspaden, dit beleid nog eens tegen het licht te 
houden. 

Groenonderhoud
In het algemeen wordt in onze wijken veel gedaan aan groenonder-
houd. Meer en Bos krijgt een verdere opknapbeurt, gazons worden 
gemaaid en (on)kruid op stoepen en wegranden wordt regelmatig 
verwijderd. Niet overal ziet het er echter piekfijn uit. Een van onze 
“ogen en oren” kwam bankjes tegen langs de Haagse Beek die er 
uitzagen als op bijgaande foto. Zo te zien best idyllisch, maar niet om 
er te zitten tussen de brandnetels. Een stevige klacht bij de groen-
beheerder had snel resultaat. Niet alleen werd het groen rond de 
bankjes verwijderd, maar ook de randen van de paden kregen een 
maaibeurt.

Ook zo’n verwaarloosd stukje Den Haag is het Piet Vinkplantsoen, op 
de hoek van de Kijkduinsestraat en de Machiel Vrijenhoeklaan. De 
tranen schieten je in de ogen als je ziet hoe een herinnering aan een 
van onze Haagse ereburgers er bijligt.

Opening clubhuis Golf Ockenburgh
Op vrijdag 14 september 2018 is het nieuwe clubhuis van Golf Ocken-
burgh onder grote belangstelling officieel geopend door wethouder 
Rachid Guernaoui.

Wijziging straatnamen
De Gemeente heeft in ons gebied enkele wijzigingen in straatnamen 
aangekondigd. De naam van de weg rond de vijver bij de ingang 
van begraafplaats gaat Wijndaelersingel heten. In Kijkduin wordt het 
deel van de Hoek van Hollandlaan, tussen de Kijkduinsestraat en het 
begin van de busbuffer, bij het Deltaplein getrokken en krijgt dus ook 
die naam. De passage binnen het nieuwe winkel- en horecacentrum 
krijgt een aparte naam, maar het zal nog wel even duren voordat de 
naambordjes er hangen.

Het nieuwe clubhuis
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Wijk Deelnemer Email Telefoon

A Hank Hoogwout hankhoogwout@kpnplanet.nl 070-3256673

B André Smit alc.smit@gmail.com 070-3684501/06-23441037

C  Jos Cuppens j_cuppens@hotmail.com

D Chris Timmermans c.f.timmermans@rowend.nl 06 53292079

E Hank Hoogwout hankhoogwout@kpnplanet.nl 070-3256673

F Ger Wagter tavecchio86@hotmail.com 06-29094972

G Simone Steenbergen simoneleene@hotmail.com 070-3688149

H Dennis Krugers
Frits IJzendoorn

denjen@ziggo.nl
fritsijzendoorn@casema.nl

06-30441786
070-3684061/06-14272398

I Conny Margadant tocomargadant@gmail.com 070-3236944

J Sylvia Tempelman sylviatempelman@kpnmail.nl 070-4490047

K Pim in ‘t Veld intstass@gmail.com 070-3236944

L Wilma den Heijer
Nettie Baak

wilma@heijer.eu
nettiebaak@gmail.com

06-42757642
06-15315264

M  Saskia van Niekerk saskiavanniekerk20@gmail.com 06-14409240

N Vera Darbyshire vera.d@kpnplanet.nl

O Vera Darbyshire vera.d@kpnplanet.nl

P Gerard Tettero gerard7941@gmail.com 06-22715192

R SBK info@sbkijkduin.nl

Ogen en Oren 
Coördinator: Marius Schoon, email: schoonmarius8@gmail.com - tel. 070-4040410 / 06-39446887

Het project heeft als doel het vergroten van de leefbaarheid in onze wijken. De deelnemers, 
de ‘Ogen en Oren’, kijken met een speciale blik naar hun buurt. Zij letten extra op wat er 
niet goed gaat. Dit kan gaan om de fysieke ruimte: verkeersoverlast, niet functionerende 
straatverlichting e.d. Maar ook sociale problematiek, b.v. iemand dreigt te vereenzamen, kan 
worden gesignaleerd. Wijkbewoners kunnen het ‘Oog en Oor’ bellen of mailen om afwijkin-
gen door te geven.
Bij de ‘Ogen en Oren’ gaat het om het signaleren en een weg zoeken voor een oplossing van 
de problematiek. Daar zijn veel instanties voor. Het project ‘Ogen en Oren’ is inmiddels een 
vast steunpunt voor het wijkberaad Bohmen-Waldeck-Kijkduin. 
Gesignaleerde onvolkomenheden wat betreft grotere projecten, zoals nieuw asfal teren van 
straten, trottoirs die scheef liggen, worden door het Wijk beraad onder de aandacht gebracht 
van het stads deel kantoor Loosduinen.

Heeft u ook interesse om deel te nemen aan het project ‘Ogen en Oren’, dan 
bent u meer dan welkom. Voor informatie en aanmelden kunt u contact 
opnemen met Marius Schoon. 

Deelnemerslijst Project Ogen en Oren per buurt

Bohemen-rechts

Bohemen-links

Oud Waldeck

Kijkduin

R

Adverteren in de Wijkinfo
De Wijkinfo (4x per jaar, 9500 ex.) 
heeft plaats voor een beperkt aantal 
advertenties van een ½ of ¼ pagina. We 
werken het liefst met een jaarcontract. 
Incidenteel kunnen we ook een 
advertentie éénmalig opnemen.

Wilt u meer inlichtingen? 
Even mailen naar info@walboduin.nl of  
hankhoogwout@kpnplanet.nl 

Blauwe vlag voor het Kijkduinse strand

U I T G AV E   VA N   W I J K B E R A A D   B O H E M E N - WA L D E C K - K I J K D U I N

Oorlogsverleden begraafplaats Westduin
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Steun plan ‘Bethel Blijft’

ZZP Loosduinen
Op maandag 22 oktober 2018 van 14.30 
tot 17.00 uur wordt de 18e bijeenkomst 
van ZZP Loosduinen gehouden voor 

startende ZZP'ers. 

Inloop vanaf 14.15 uur. De toegang is gratis, 
doch alleen op aanmelding via 
zzploosduinen@gmail.com (Simone Berg-
mann, coördinator). Locatie: Golf Ockenburgh, 
Wijndaelerweg 125, Den Haag. 
Vanwege een vast programma is er géén vrije 
inloop mogelijk. Drankjes en versnaperingen 
voor eigen rekening.
 
Verbinding & samenwerking
ZZP Loosduinen is sinds oktober 2014 een net-
werk voor startende zelfstandig professionals 
in regio Den HaagDoel is meer verbinding en 
samenwerking bij hen te stimuleren om hun 
slagingskans en groeimogelijkheden te ver-
groten. Rode draad: kennis uitwisselen, elkaar 
versterken, ruilen/delen ('meer mogelijk met 
minder'). 
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 
grofweg 35-55+ jaar. Mensen die vaak al een 
carrière in loondienst achter de rug hebben en 
op latere leeftijd de stap naar ondernemer-
schap hebben gewaagd (of dit sterk overwe-
gen, bijv. vanuit een uitkeringssituatie). De 
meeste deelnemers wonen in Loosduinen, 
Segbroek, Escamp. Verder uit andere delen 
van Den Haag en daarbuiten.
 
ZZP Loosduinen biedt een platform waar 
zzp'ers zichzelf zichtbaar kunnen maken en 
aansluiting vinden met andere ondernemers. 
Met elkaar samenwerken heeft zijn voordelen. 
Zie ook: ZZP lokale kracht in Den Haag
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Verenigingsnieuws

Lekker zingen bij het 
Walboduinkoor 
Wie op maandagochtend in de buurt van De Wiekslag loopt, kan een groot aantal 

dames naar binnen zien gaan. Onopvallende, rustige dames – niets bijzonders aan 

te zien, totdat ze gaan zingen. Dan veranderen deze dames in een helder zingend, 

groot dameskoor, dat allerhande meerstemmige liederen instudeert. 

Colofon 
Dit gedeelte van de Wijkinfo is bestemd voor de 
leden van de Wijkvereniging Bohemen-
Waldeck-Kijkduin en verschijnt net als de Wijkinfo 
vier keer per jaar.

Kopij voor het volgende nummer kan tot 
16 januari 2019 worden aangeleverd. 
De kopij voor het verenigingsgedeelte kan per 
e-mail worden verzonden naar 
info@walboduin. nl, of per post naar het 
secretariaat, Alphons Diepenbrockhof 2, 2551KE 
Den Haag.

De redactie behoudt zich het recht voor om 
ingezonden berichten te weigeren, in te korten 
of tekstueel te wijzigen.
Redacteur: vacature
Illustrator: Jaap Lemstra

W I J K V E R E N I G I N G

— sinds 10 mei 1945 —

Het koor bestaat uit bijna veertig 
vrouwen, de meesten met wat meer 
levens- en zangervaring. Een aantal 
koorleden doet al jaren mee en kent 
elkaar goed. Maar ook nieuwkomers 
worden snel opgenomen in de groep 
Dat betekent dat er niet alleen gezongen 
wordt, maar ook dat het erg gezellig 
is. Sfeer en plezier in het zingen staan 
voorop bij het koor, maar er wordt wel 
heel serieus gerepeteerd. Dat moet ook 
wel, want het koor treedt regelmatig op. 
Dat gebeurt meestal in verzorgings- of 
verpleegtehuizen. 
Het koor zingt stukken uit allerlei 
landen en tijden, met allerlei stijlen, van 
Middeleeuws Latijn tot hedendaagse 
popballads, liederen van bekende Duitse 
componisten en het Nederlandse klein-
kunstlied. Dat zorgt voor een afwisselend 
repertoire, waarin iedereen zich kan 
vinden. 

Ontstaan van het koor
Direct na de oorlog werd in de toen-
malige nieuwbouwwijken Kijkduin, 
Waldeck en Bohemen een wijkvereniging 
opgericht; er was nog geen sociale 
infrastructuur en het centrum van de stad 
was ver weg en niet zo gemakkelijk te 
bereiken als nu. Deze wijkvereniging was 
actief en organiseerde van alles voor de 

leden. In 1985 namen een paar dames uit 
de wijkvereniging het initiatief om een 
koor voor de leden op te richten. Dat werd 
het Walboduinkoor. Na een aantal jaren 
maakte het koor zich los van de wijkver-
eniging en werd een zelfstandige zang-
vereniging. Ook verhuisden de repetities 
van het wijkgebouw Walboduin in Waldeck 
naar de Wiekslag in Loosduinen. Maar nog 
steeds heeft het koor leden van (vrijwel) 
het eerste uur, intussen aangevuld met 
dames uit andere delen van de stad.

Wie eens wil zien of dit koor ook iets 
voor haar is, kan een keer een repetitie 
bijwonen. Het nieuwe seizoen is gestart 
op 27 augustus. U kunt zich aanmelden bij 
Ellen van der Loo, tel. 3233149 of per mail 
bij Walboduinkoor@gmail.com.
Koorervaring is niet nodig, plezier in het 
zingen wel.

Feitelijke informatie
Het Walboduinkoor is een 50+ dameskoor. 
Repetities zijn er elke maandag van 12.30 
tot 14.15 uur in buurthuis De Wiekslag, 
Molenbrink 85 A (direct achter de Loos-
duinse molen).
De kosten van het lidmaatschap bedragen 
€10 per maand.
Meer info: Walboduinkoor@gmail.com  of 
tel 3233149.

Welkom 
nieuwe leden!
dhr. B. Hallebeek
dhr. P. van den Bos
mw. E. Pet
dhr. R. in den Bosch
dhr. J. Klok 
mw. M. Danckaerts-Godschalk
mw. M. Zwart

  
  Spreekuur

Het nieuwe Wijkontmoetingscentrum 
Amadeus in de voormalige Bethelkerk 
aan de Traviatastraat 25 is op 1 oktober 
officieel van start gegaan. 

Vanaf maandag 29 oktober start de 
ouderenconsulent van VóórWelzijn met 
een spreekuur in Amadeus. 
Elke maandagmorgen tussen 10.00 en 
11.00 uur is Hafida Taalat aanwezig. 

Mensen maken vaak niet voldoende 
gebruik van bestaande voorzieningen, 
omdat zij hier te weinig van weten. De 
ouderenconsulent geeft hierover voorlich-
ting, informatie en advies. Onderwerpen 
zijn onder meer participatie, welzijn en 
wonen. Ook persoonlijke problemen kunt 
u met de ouderenconsulent bespreken. 
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Deze keer niet een straat, maar de keuze 
is gevallen op een plein met winkels, waar 
veel woningen omheen gebouwd zijn. 
Allereerst: wie was Alphons Diepenbrock? 
Hij was een componist, die leefde van 
1862 tot 1921. Hij woonde in Amsterdam, 
speelde een belangrijke rol in de muziek-
wereld rond 1900 en hij maakte vooral 
veel romantische composities voor zang 
en piano. Hij had nauwe banden met het 
Concertgebouworkest en chef-dirigent 
Willem Mengelberg.

Ziehier een foto van Alphons Diepenbrock 
en een getekend portret van de hand van 
Jan Toorop.

De straat waarin wij wonen: 

Alphons Diepenbrockhof
Tekst en illustraties: Jaap Lemstra   

Verenigingsnieuws

Twee bronzen beelden gemaakt in 1994 door Gerard Brouwer. De titel van deze 
beeldengroep is ‘Boodschappen’.

Het vijvertje met vissen, een schildpad en het 
stuur van de boot 

Alphons’ naam is gebruikt voor het plein 
in het winkelcentrum Waldeck, waar 
heel veel verschillende winkels te vinden 
zijn. In 2015 bestond het plein 50 jaar en 
toen is besloten om het plein opnieuw 
in te richten, dat is nu afgerond. Mooie 
gekleurde straatstenen zijn er gelegd, er 
zijn nu meer planten en ook zijn er nu wat 
speelmogelijkheden voor de kinderen. 

Je kunt er ook gezellig zitten op bankjes 
of bij de terrassen van de restaurants die 
grenzen aan het plein.

Aandacht voor de omgeving
De werkzaamheden bij de terrassen bij 
het Alphons Diepenbrockhof werden vóór 
het voorjaar van 2017 afgerond, zodat 
de ondernemers de terrassen tijdens 
de dagen met de voorjaarszon konden 
gebruiken. Daarnaast hebben de leerlingen 
van OBS De Kleine Keizer in alle rust hun 
entree- en eindtoets kunnen maken.

Beperking overlast
De bereikbaarheid rond en van het winkel-
centrum bleef tijdens de uitvoering gelijk 
aan de bestaande situatie. 
AW Vessies Infra zorgde in samenwerking 

met de gemeente Den Haag voor beper-
king van de overlast. Daarnaast werden de 
volgende maatregelen genomen om de 
overlast te beperken:

• Er was dagelijks een wijkconciërge 
aanwezig in het winkelcentrum.

• Het aftrillen van de bestrating voor de 
ingang van winkels werd voor 09:30 uur 
uitgevoerd.

ª Door de schaftwagens met ingebouwd 
toilet, werden er geen dixi’s geplaatst.

• Aan het einde van de werkdag werd de 
werkplek zorgvuldig opgeruimd.

• Bij werkzaamheden voor de deur van 
winkels werden kunststof loopschotten 
gelegd.

• Werkgebieden werden veilig afgezet met 
lage bouwhekken.
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Verenigingsnieuws

Door Jaap Lemstra

Als je op het strand vanaf Kijkduin richting 
Scheveningen loopt zie je ze op het zand 
staan: enkele wonderlijke, uit plastic 
buizen vervaardigde grote dieren. Dit zijn 
‘Strandbeesten’, gemaakt door de kunste-
naar Theo Jansen. Naast strandpaviljoen De 
Fuut staat het atelier van de kunstenaar. 
Hij heeft onlangs de ‘Haagsche Cultuurprijs 
2018’ gewonnen. Deze  prijs is in het 
verleden ook toegekend aan o.a. Paul van 
Vliet, Cesar Zuiderwijk en aan Marnix Rueb 
alias Haagse Harry. 

Theo maakt al ruim 30 jaar Strandbeesten. 
Na een studie Natuurkunde aan de TU 
in Delft maakte hij eerst een vliegende 
schotel, die de inwoners van Delft op 7 april 
1980 de stuipen op het lijf joeg, daarna 
begon het avontuur met de Strandbeesten. 
Ze bewegen via een ingenieus loopmecha-
nisme, voortbewogen door de wind. 

Theo is internationaal bekend, hij had 
expo’s o.a in San Francisco. Er staan 

honderden filmpjes op YouTube, hij schreef 
een column in de Volkskrant en is zanger 
in een 9-koppige band in Delft. Een heel 
leuk filmpje met zo’n Strandbeest is een 
aflevering van de tekenfilmserie De 
Simpsons. 
Hier is Theo in gesprek met de Simpsons, 
een Strandbeest speelt een hoofdrol in dit 
filmpje. Door de harde wind in de USA - in 
Nederland zou de wind wat minder hard 
zijn - slaat het Strandbeest  op hol. Je ziet 
het: Theo is in totale paniek! Commentaar 
van Theo op dit filmpje: “Grappig, maar 
ik vind de gelijkenis met mezelf niet héél 

Strandbeesten      

Geïnteresseerd in deze Strandbeesten? Er zijn boeken over geschreven, en ook zijn er 
kleine schaalmodellen te koop die gaan bewegen als er tegenaan geblazen wordt. 
Kijk maar eens op de website www.strandbeest.com. 

groot..”Oordeelt u zelf, vergelijk de teke-
ning maar met de portretfoto van Theo in 
dit artikel. 
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WALBODUIN

PRIJSVRAAG
Uitslag
De prijswinnaars van de vorige 
prijsvraag zijn de volgende personen 
geworden:

1e prijs: 
een VVV-cadeaukaart van € 25
Dhr. P. Slusser

2e prijs:
een VVV-cadeaukaart van € 20
Dhr. J. Vis

3e prijs:
een VVV-cadeaukaart van € 15
Mw. W.A. Postma

Bedankt voor het meedoen met de 
prijsvraag en van harte gefeliciteerd 
met uw prijs! U kunt de prijs ophalen 
in het Wijkgebouw Walboduin, Alphons 
Diepenbrockhof 2, elke dinsdag tussen 
9.00 en 12.00 uur.

.....................
De nieuwe Walboduin 
prijsvraag 

Vraag 1 - Welk dier heeft de hoogste 
bloeddruk van alle dieren, en waarom 
heeft dit dier zo’n hoge bloeddruk?

Vraag 2 - Een nijlpaard leeft in het 
water. Wat is hier de reden voor?  Waar 
bestaat het voedsel van een nijlpaard 
uit?

Oplossingen kunt u weer sturen naar:
walboduinprijsvraag@gmail.com 
o.v.v. ‘walboduinpruisvraag nr. 4’.

De uiterste inzenddatum is 25 novem-
ber 2018. Veel succes met deze 
prijsvraag. 
De prijswinnaars worden in de vol-
gende Wijkinfo bekend gemaakt.

Verenigingsnieuws

Den Haag, 23 september 2018

Goedendag wijkgenoten,
Graag geef ik onderstaande informatie aan medemantelzorgers door omdat ik 

ongelooflijk veel tijd heb besteed - en soms nog - aan zaken waar ik tegenaan 

loop. Op verzoek van de gemeente Den Haag, heb ik zitting genomen in het 

platform Belangenbehartiging Mantelzorg Den Haag. 

De gemeente Den Haag doet erg veel voor 

mantelzorgers en trekt daar veel geld voor uit. 

Veel is te vinden op websites zoals: 

www.denhaagmantelzorg.nl
www.haagsontmoeten.nl 
www.mantelkringdenhaag.nl 

Informatie is ook te krijgen tijdens activiteiten die door verzorgings- en verpleeghuizen 
worden georganiseerd en de gesprekken die gemeenteambtenaren bij mensen thuis 
voeren.

Omdat mantelzorgers regelmatig vastlopen in hun verzorgende taken heeft de 
gemeente het platform Belangenbehartiging Mantelzorgers in het leven geroepen. 
Met een groepje van 5 mantelzorgers - waar ik er dus één van ben - horen we graag 
waar mantelzorgers vastlopen of wat beter zou kunnen. 
Informatie over dit platform kunt u vinden op www.denhaagmantelzorg.nl. 
Een flyer en een visitekaartje kunt u aanvragen bij marielvanderhorst@gmail.com of 
ophalen op de Scheveningselaan 136. 
Ook kunt u mailen naar platformmantelzorgdenhaag@gmail.com.

Hieronder enkele sites waar mantelzorgers mogelijk ook iets aan hebben: 

www.zorgbelang-zuidholland.nl
geeft ondersteuning, advies en training als u een indicatie van het centrum indicatiestel-
ling zorg (CIZ) hebt gekregen waardoor u onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt.

www.zorginstituutnederland.nl 
Bel 076-524.31.10 of klik op ‘Verzekerde zorg’. Hier staat uitgebreide informatie over 
de Wlz, zie bijvoorbeeld onder de W > Wlz kompas.

www.sensoor.nl
070-345.45.00, is een landelijke luisterlijn die dag en nacht een luisterend oor biedt, 
kosten € 0,05 (in 2018).

www.welzijnscheveningen.nl
is een goed opgezette website met allerlei informatie, bijv. onder het tabblad ‘Dienst-
verlening’.

Met vriendelijke groeten, Mariël van der Horst

  INGEZONDEN

Vrijwilligers gezocht
Wilt u zich nuttig maken voor uw wijk? 
De wijkvereniging heeft een passende “baan”voor 
u beschikbaar. Met slechts enkele uren per week 
of maand kunt u veel betekenen voor de 
leefomgeving!




